
 
SACENSĪBU NOLIKUMS 

2022.gada Latvijas čempionāta, Latvijas Amatieru čempionāta, Latvijas Junioru 

čempionāta un Latvijas Bērnu čempionāta   

4. un 5. posms triālā 

 
1. Sacensību norises datums un vieta: 

1.1 Sacensību norises datums – 2022. gada. 6./7. augusts 

1.2 Sacensību norises vieta – Alejas iela 2, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 

Google: www.ej.uz/google.viking.trial.parks 

Wase: www.ej.uz/waze.viking.trial.parks 

2. Organizators: 

Biedrība „Viking Trial”, Alejas iela 2, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430  

Sadarbībā ar Pašvaldības aģentūra “Grobiņas Sporta centrs”. 

Kontaktpersona: Niks Alksnis +37128666084  (e-pasts: viking.trial@gmail.com) 

3. Oficiālās personas: 

Sacensību tiesnešu kolēģija vārds, uzvārds Licence 

Žūrijas prezidents Artūrs Grīnfelds LaMSF A 

Sacensību galvenais tiesnesis Roberts Prulis LaMSF A 

Sekretariāts Ilze Prule LaMSF A 

Tehniskās komisijas priekšnieks Artūrs Ramza LaMSF B 

4. Jurisdikcija: 

Sacensības notiek atbilstoši LaMSF 2022.gada Latvijas čempionāta, Latvijas Amatieru čempionāta, Latvijas Junioru 

čempionāta un Latvijas Bērnu čempionāta un Latvijas Klubu čempionāta noteikumiem.  

 

5. Sacensību dalībnieki un mototehnika: 

Šis ir individuālais čempionāts moto grupām: 

• Trial GP - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojuma (gada kopvērtējumā 

absolūtais vērtējums) (sarkanas bultas) 

• C - dalībniekiem no 10 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (dzeltenas bultas); 

• D - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (zaļas bultas); 

• Hobby - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (baltas bultas); 

• Iesācēji - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (zilas bultas); 

• Classic - dalībniekiem no 12 gadu vecuma ar klasiskajiem triāla motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (zilas 

bultas) (ar motocikliem 2000.gads un vecāki); 

• Mini A - dalībnieki vecumā 5 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (zaļas bultas) 

• Mini B - dalībnieki vecumā 5 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (baltas bultas) 

• Mini C - dalībnieki vecumā 5 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (zilas bultas) 

• Mini D - dalībnieki vecumā 5 – 12 gadi (ieskaitot 12 gadi) (bez bultām) 

• Mini Rūķi - dalībnieki vecumā 3 – 4 gadi (ieskaitot 3-4 gadi) (bez bultām) 
 

6. Trase: 

Sacensības notiek „ Viking Trial” teritorijā. Publiskie ceļi netiek izmantoti. 

Sacensībās paredzēti minimāli 30 kontroles posmi neatkarīgi no apļu skaita “Trial GP”, “C”, “D” grupām, 18 posmiem 

“Hobby” , “Mini A”, “Mini B”, “Classic” grupām un 15 posmiem “Iesācēji”, “Mini C”, “Mini D” un “Mini rūķi” grupām. 

  

https://goo.gl/maps/b2AhVLFPyzR2
https://www.waze.com/en/live-map/directions?latlng=56.528246478120906%2C21.182777881622318&utm_medium=mobile-web_meetup
mailto:viking.trial@gmail.coms


 
7. Sacensību norise: 6./7. augustā 

7.1 Reģistrācija un tehniskā kontrole: 8:00 - 10:00 

7.3. Dalībnieku sapulce: 9:45 

7.4. Starts (Mini Rūķi, Mini D, Mini C): 10:00 

7.5. Starts (Pārējām klasēm): 11:00 

7.6. Apbalvošana (Mini Rūķi, Mini D, Mini C): 14:00 

7.6. Apbalvošana: 30.min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, ap 17:30 

 

Kontroles laiks trasē – 360 min (6h) 

Kontroles laiks trasē Mini Rūķi, Mini D, Mini C – 210 (3,5h) 

 

8. Apbalvošana: 

Pirmo 3. vietu ieguvēji visās vērtējuma grupās tiek apbalvoti saskaņā ar 2022.gada Latvijas čempionāta un Latvijas jauniešu 

čempionāta noteikumiem. Bērnu grupās tiks apbalvoti pilnībā visi dalībnieki! Dalībniekiem uz apbalvošanas pjedestālu 

jāierodas braucēju formās (kā minimums vismaz braukšanas (sacīkšu) kreklos). 

9. Dalības maksas 

9.1 Dalības maksa sacensību dienā skaidrā naudā. 

• TriaGP, C, D, Hobby, Iesācēji, Classic – 40 EUR 

• Mini klases – 30 EUR 

  Ģimene, kura var uzrādīt “3+ Ģimenes karti”* un kura sacensību dienā startē vismaz 3 cilvēku sastāvā no vienas 

mājsaimniecības”, saņem 30% atlaidi no dalības maksām. 

*Apliecība “Goda ģimene” (3+ Ģimenes karte) ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta 

programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī 

pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 

izglītību 

9.2 Vienreizējās licences maksa sacensību dienā skaidrā naudā. 

• TrialGP, C, D, Hobby, Iesācēji 20 EUR caur klubu vai 30,25 EUR privāti 

• Mini A, Mini B, Mini C, Mini D, Rūķi 15 EUR caur klubu vai 22,70 EUR privāti 

• Classic klase – bezmaksas 

Iegādājoties vienreizējo licenci sportistam jāuzrāda apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem (derīga motosportam, 

minimālais apdrošināšanas limits 3000 EUR) un jābūt ģimenes ārsta atļaujai nodarboties ar motosportu. Vienas 

dienas polises cena 15 EUR. 
 

10. Pieteikšanās sacensībām: 

10.1 Jāreģistrējas elektroniski: 4.posms LC_4th_stage_Grobina 

10.2 Jāreģistrējas elektroniski: 5.posms LC_5th_stage_Grobina 

10.3 Pieteikšanās līdz - 2. augusta plkst. 23:59 

  

Apstiprināts Apstiprināts 

Biedrība “Viking Trial”  LaMSF ģenerālsekretāre 

Valdes loceklis Niks Alksnis Egija Skurbe 

 

https://results.trial.ee/competition.php?id=71
https://results.trial.ee/competition.php?id=72

