
Motokrosa komisijas e-sēde  

           protokols Nr. 68 

 
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta pirmo un otro 

daļu, Motokrosa komisijas sapulce norisinās e-sēdes formātā 

 

Datums 26.11.2021   

Sākums 15:00  

Sēdē piedalās ar balstiesībām: Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, 

Arvis Sanders, Jānis Arbidāns. 

Sēdē piedalās bez balstiesībsībam: Egija Skurbe 

 

LaMSF motokrosa komisijas dienas kārtība: 

 

1. Iesniegumu izskatīšana 

2. “Gada Progress”balva 2021.  

3. Papildinājumi gada nolikumos 

4. Biedrības “F.F.F.” iesniegums par treniņu organizēšanu 

 

1. Iesniegumu izskatīšana. 

 

LaMSF Motokrosa komisija ir saņēmusi iesniegumu no A.Štelles un Ģ.Indrijaiša par 

BV klašu rezultātiem un Motokrosa gada nolikumu neprecizitātēm. 

 

 Motokrosa komisija rūpīgi iepazīstoties ar lietas matereāliem, kuros no sportistiem un to 

pārstāvjiem pausti pretēji viedokļi par Latvijas čempionāta Alojas un Apes posma rezultātiem 

B/VAmatieru,B/VVeterānu un B/VGaiss sezonas  kopvērtējumā. Iensiegumā pieteicēji 

norāda  pretrunas uz Latvijas čempionāta, Latvijas amatieru čempionāta un attiecīgo posmu 

nolikumu punktiem. Komisja secina , kad sezonas gaitā valstī noteikto ierobežojumu dēļ 

plānoto 10 posmu vietā ir notikuši tikai 8,ņemot vērā, kad daļa sportistu sezonas gaitā kā 

prioritāti izvēlējušies piedalīties sacensībās kaimiņvalstīs , kur noteiktie ierobežojumi ir bijuši 

mazāki, bet vienlaicīgi sacensību kalendāros ir pārklājušās sacensību norises nedeļas 

nogales.Šo pašu ierobežojumu dēl vairākkārtīgi ir mainīts sacensību kalendārs, pamatoti var 

uzskatīt par Force major situāciju, kā to paredz Amatieru čempionāta gada nolikuma punkts 

1.6. : “ Ja laika apstākļu vai kādu citu Force Majeure apstākļu dēļ kāds no LaMSF sacensību 

kalendārā reģistrētajiem LAČ posmiem nenotiek un tiek atcelts, tad attiecīgi tiek samazināts 

kopējais LAČ sacensību posmu skaits. Šis apstāklis tiek ņemts vērā LAČ individuālajā un klubu 

kausa izcīņas kopvērtējumā.”  Komisija atzīst un konstatē neprecizitātes gada nolikumos un 

sacensību nolikumos,lai saglabātu sportisko vienlīdzību un godīgas spēles 

principus,nepārpotamībai komisija nolemj: 

   1) Latvijas amatieru čempionāta B/V klašu kopvērtējumā ieskaitē noteikt 12 labākos 

braucienus no 16 notikušajiem braucieniem. Kā arī atbilstoši Sporta kodeksa 7.3.15. 

punktam apkopot un apstiprināt Latvijas Amatieru čempionāta B/V klašu rezultātus.  

   2) Uzdot LaMSF ģenerālsekretārei sagatavot, atbildes vēstuli A.Štellem; Ģ.Indrijaitim 

un LaMSF Prezidijam.  



Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders, 

Jānis Arbidāns.  

 PRET: Neviens 

 

2. “Gada Progress”balva 2021. 

 

Motokrosa komisija atbilstoši 2021.gada Latvijas čempionāta nolikuma motokrosā 8.7. 

puktam,  ierosina piešķirt  „Gada progress” balvu Jānim Mārtiņam Reišulim . 
 

Lēmums: Piešķirt „Gada progress” balvu Jānim Mārtiņam Reišulim 

Balsojums: 

 PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders, Jānis 

Arbidāns.  

 PRET: Neviens 

 

3. Papildinājumi Latvijas čempionātā,Latvijas amatieru čempionātā un Latvijas 

junioru čemponāta  gada nolikumos.  

 

3.1.Komisija nolemj papildināt visus saistošo čempionāta un kausa gada nolikumus ar: 

Minimālais sportistu skaits, lai izcīnītu Latvijas Čempiona titulu visās klasēs sezonas 

kopvērtējumā, ir 7 sportisti. Ja sportistu skaits ir mazāks par 7, tad sezonas 

kopvērtējumā šajās klasēs tiek izcīnīts Latvijas kausa tituls. Minētais nosacījums tiek 

ņemts vērā posmu un sezonas kopvērtējumā, gan individuālajā ieskaitē, gan komandu 

ieskaitē.  

 

Attiecīgo nolikuma noormu iekļaut Latvijas čempionātā,Latvijas Amatieru 

čempionātā,Latvijas Junioru čempionātā gada nolikumos. 

Balsojums: 

 PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders, Jānis 

Arbidāns.  

 PRET: Neviens 

 3.2. Komisija pazziņo Latvijas čmeponāta datumus 2022.gada sezonai: 
   16.04.2022 - Aizpute 

 08.05.2022 - APE 

 05.06.2022 - Dobele 

 21.08.2022 - Aloja 

        18.09.2022 – Cēsis 

 

Ņemot vērā to,ka MX85cc klasei un MX125cc klasei notiek paralēli Eiropas un Pasaules 

čempionāta posmi, komisija nolemj, ka Latvijas čempinātā Mx85 cc un MX125 cc klasei tiek 

noteikti 8 labākie braucieni no 10 braucieniem, tikai individuālajā ieskaitē. Klubu ieskaite 

paliek nemainīga.  

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders, 

Jānis Arbidāns.  

 PRET: Neviens 

 



4. Biedrības “F.F.F.” iesniegums par treniņu organizēšanu 

Komisija 26. novembrī ir saņemusi e-pastu no Biedrības “F.F.F.” pārstāvja Laura 

Freiberga,ar lūgumu apstiprināt  motokrosa treniņus,Liepājā “Laumas motorasē” 4.decembrī.  

Komisija nolemj: 

apstiprināt iesniegumā minētos treniņus,ievērojot, Sporta kodeksa 3.punkta un to 

saistošos apakšpunktus, attiecībā uz oficiālo treniņu organizēšanu. Uzdot LaMSF 

ģenerālskeretārei informēt Lauri Freibergu par Sporta kodeksa noteikumiem un 

reģistrēt treniņus LaMSF mājas lapā un www.licneces.lv  

Balsojums: 

 PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders, Jānis 

Arbidāns.  

 PRET: Neviens 

 

Sēdes beigas 17:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        

 

 

 

Sēdes beigas 19:30 

 

 

http://www.licneces.lv/

