
Latvijas čempionāts triālā 2022

SADARBĪBAS
PIEDĀVĀJUMS
ATBALSTĪTĀJIEM

2022
TRIĀLS



Nepieciešamais atbalsts:

- balvas bērnu un pieaugušo
apbalvšanai sacensībās

- finansiālais atbalsts: sacensību
tehniskais nodrošinājums, banneru
izgatavošanai, sistēmas www.trialgp.lv
izstrādei, video gatavošanai u.c. 

AICINĀM KĻŪT PAR TRIĀLA
SACENSĪBU ATBALSTĪTĀJU
2022.GADA SEZONĀ! 



KAS  MĒS  ESAM?
PAR TRIĀLU 

Mototriāls ir Latvijā atzīts sporta veids, kurā
dalībniekiem ar motociklu jāveic speciāli veidota

trase jeb posmi, cenšoties iegūt pēc iespējas

mazāk soda punktus. Trases jeb posmi sastāv no

dažādiem šķēršļiem (kalni, gravas, upes, betoni,

baļķi u.c.) un tā jāveic noteiktā laika limitā. Uzvar

dalībnieks ar vismazāk soda punktiem. 

SACENSĪBĀS  STARTĒ  BĒRNI  AR  EKTRO  MOTOCIKLIEM  NO      
 3  GADU  VECUMA, KĀ  ARĪ  HOBIJA, AMATIERA UN
PROFESIONĀLU  PIEAUGUŠO  KLASES  AR  SPECIĀLIEM
IEKŠDEDZES  TRIĀLA MOTOCIKLIEM



KAS  MĒS  ESAM?
PAR TRIĀLA KOMISIJU

Mēs esam valsts atzīta federācija. Mūsu komisija
rūpējas par mototriāla sacensību organizēšanu
un popularizēšanu. 2021.gadā licencēti nepilns

simts motosportistu triālā, tai skaitā vairāk kā 70%

bērni, kas sākuši nodarboties ar triālu pēdējo trīs

gadu laikā. 

MĒS  SADARBOJAMIES  AR  LATVIJAS  PAŠVALDĪBĀM ,
ORGANIZĒJOT  TRIĀLA SACENSĪBAS
JELGAVĀ ,  OZOLNIEKOS ,  SIGULDĀ ,  GROBIŅĀ ,  LIEPĀJĀ ,
RĪGĀ ,  UGĀLĒ  U .C .



 

 



Priežkalni 
25.septembris

 
 



Bērnu triāls
Latvijas Jauniešu čempionāts 2022

 

Nepieciešamo balvu skaits 
Mini rūķi klasei - 15 dalībnieki
Mini D klasei -  15 dalībnieki
Mini C klasei -  15 dalībnieki
Mini B klasei - 25 dalībnieki
Mini A klasei - 10 dalībnieki

Apbalvojam par dalību visus mazos sportistus
 

Kopā: 80 balvas x 9 sacensības = 720 vienības 

nepieciešamais
atbalsts

2 0 2 2



Klasiskais triāls hobijam
Latvijas Amatieru čempionāts 2022

 

Nepieciešamo balvu skaits 
C klasei - pirmās trīs vietas
D klasei - pirmās trīs vietas

Hobby klasei - pirmās trīs vietas
Classic klasei - pirmās trīs vietas

Sieviešu klasei - pirmās trīs vietas
"Ģimeņu čempionāts" - pirmās trīs vietas 

Kopā: 18 balvas x 9 sacensības = 162 vienības 

nepieciešamais
atbalsts

2 0 2 2



Nepieciešamo balvu skaits 
 

TRIALGP klasei - pirmās trīs vietas 
 

Kopā: 3 balvas x 9 sacensības = 27 vienības 

Profesionāļu triāls
Latvijas čempionāts - TrialGP 2022

 
nepieciešamais

atbalsts
2 0 2 2



 
 

UIN ATVIEGLOJUMI PAR UZŅĒMUMA VEIKTAJIEM
ZIEDOJUMIEM -  LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJAI  IR

SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEGUVUMI ,  KĻŪSTOT
TRIĀLA DRAUGU
ZIEDOJUMIEM UN BARTERA
DARĪJUMIEM

 

 

 

#foto un video izvietošana
sociālajos tīklos,

izmantojot mirkļbirku 
 #TU

#Jūsu reklāmas baneri un
karogi sacensībās

#Jūsu logo uz sacensību
afišas

#pieminēšana un
pateicības izteikšana
publikācijās, presē,
interneta resursos #baneru izvietošana

lamsf.lv un trialgp.lv mājas
lapās

#mēs varam realizēt citas
Jūsu idejas un mārketinga

plānus 
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KOMUNIKĀCIJA

LAI  POPULARIZĒTU TRIĀLA
SACENSĪBAS MĒS
IZMANTOSIM DAŽĀDUS
KOMUNIKĀCIJAS VEIDUS

SACENSĪBU LAIKĀ
-  Karogi
-  Baneri
-  komentators

IKDIENĀ
-  Sociālos tīklus (Facebook,
Instagram)
-  Treniņu bildes un video

-  Uzlīmes , afišas

PĒC SACENSĪBĀM
-  Preses relīze, rezultāti
-  Foto galerijas , video atskati

-  Pašvaldību un Federācijas mājas lapas



video un foto
Mēs regulāri publicējamies :

FACEBOOK.COM 
YOUTUBE.COM 

/ TRIALAKOMISIJALAMSF



"Mēs būsim lepni, ja vēlēsies būt kopā ar mums –
šodien, rīt vai pēc gada. Mēs būsim lepni, ja

varēsim turpināt attīstīt savu sporta veidu kopā!
Mēs negribam apstāties pie sasniegtā – mēs

gribam doties tālāk, tāpēc PALDIES, ka esi
iepazinies ar mūsu piedāvājumu"

 

LaMSF Triāla komisija



KONTAKTINFORMĀCIJA
WWW.LAMSF.LV 
WWW.TRIALGP.LV

LATV I JAS  MOTOSPORTA  FEDERĀC I JAS
TR IĀLA  KOMIS I JA   
REG .NR .4000802295 1
A /S  “SWEDBANK ”
LV24HABA055 10 10809944

E -PASTS :  KASPARS .KUL IKOVS@GMAIL .COM
FACEBOOK .COM /TR IALAKOMIS I JALAMSF
MOB :  +37 1  29874628

SAVE  OUR  PLA


