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SACENSĪBU NOLIKUMS 

Siguldas Minikauss bērniem & Senču kauss vecākiem triālā 

 SILCIEMS 
Sacensību norises datums, vieta 

1.1. Sacensību norises datums – 20.novembris 2021.g. 

1.2. Sacensību norises vieta – “Silciema masīvs”, Siguldas novads, Allažu pagasts 

 

Organizators 

Biedrība Siguldas Triāla klubs “Minimoto”, Reģ.Nr. 40008278228, juridiskā adrese: Klusā iela 2, Peltes, Sigulda, 

LV2150, Tālrunis 29874628, mksigulda@gmail.com  

 

- Sacensību galvenais tiesnesis: Kaspars Kuļikovs, Licence B 

- Covid atbildīgā persona: Kaspars Kuļikovs  

Sacensības notiek atbilstoši Latvijas Motosporta federācijas Triāla noteikumiem. Šīs ir C kategorijas kluba sacensības.  

 

Sacensību dalībnieki un trase 

Šis ir individuālais sacensības moto grupām triāla, enduro vai cita veida motocikliem:  

 

Sarkanās bultas: 

• Hobby (12+ gadu vecums) (5 posmi x 4 apļi) (Siguldas kausa ieskaite)  

• Mini A (7 - 12 gadi) (5 posmi x 4 apļi) (Minikausa ieskaite)  

 

Dzeltenās bultas: 

• Hobby (12+ gadu vecums) (5 posmi x 4 apļi) (Siguldas kausa ieskaite) 

• Mini B 7+ (7-12 gadi) (5 posmi x 4 apļi) (Minikausa ieskaite) 

• Mini B 5+ (5-6 gadi) (5 posmi x 4 apļi) (Minikausa ieskaite) 

 

Zaļās bultas: 

• Hobby (12+ gadu vecums) (5 posmi x 3 apļi) (Siguldas kausa ieskaite) 

• Mini C 7+ (7-12 gadi) (5 posmi x 3 apļi) (Minikausa ieskaite) 

• Mini C 5+ (5-6 gadi) (5 posmi x 3 apļi) (Minikausa ieskaite) 

 

Baltās bultas: 

• Hobby (12+ gadu vecums) (5 posmi x 2 apļi) (Siguldas kausa ieskaite) 

• Mini D (3-4 gadi) (5 posmi x 2 apļi) (Minikausa ieskaite) 

• Dip Dap ar skrejriteņiem (2+ gadu vecums) (5 posmi x 2 apļi) 

 

Dienas kārtība 

10:30 – 10:50 Reģistrācija & kartiņu izsniegšana (vēlama priekšreģistrācija Whattsup uz 29874628 trenerim 

Kasparam)  

10:50 – Dalībnieku sapulce un KOPBILDE 

11:00 – Starts dalībniekiem ar sertifikātu vai negatīvu Covid testu (startē visas klases kopā, posmus var braukt jauktā 

secībā)  

12:30 – starts pirmsskolas vecuma dalībniekiem, kam nav sertifikāta vai Covid testa (interešu izglītības treniņš pie 

trenera Kaspara) 

Apbalvošana - 15 minūšu laikā pēc pēdējā finišējušā dalībnieka (apbalvo visus dalībniekus) 

 

Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir derīgs sadarbspējīgu sertifikāts, kā arī interešu 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem ir apliecinājums par negatīvu Covid-19 

testa rezultātu. 

 

Dalības maksa:  

• Minimoto interešu izglītības (treniņu) grupas dalībniekiem: bezmaksas 

• Pārējiem: 10 EUR  
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Apstiprināts Apstiprināts 

LaMSF ģenerālsekretāre 

E.Skurbe 

Siguldas Triāla klubs 

A.Brizga 

 


