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Latvijas Motosporta federācijas 

Motokrosa komisijas e- sēdes protokols 

 

NR.73 

 

03.05.2022. 
 

Sēdē piedalās:  
Ar balsstiesībām: Kristers Serģis, Jānis Indriksons Arvis Sanders, Aigars Virza, Janis 
Arbidāns  ,Ilmārs Justs ,Māris Sniķers .   

Bez balsstiesībām: E.Skurbe. Jānis Eisaks 
 
LaMSF motokrosa komisijas e-sēdes dienas kārtība. 

 

Motokorsa komisijas vadītājs iepazīstina ar Jāni Eisaku, kurš turpmāk būs atbildīgs par 

motokrosa komisijas publicitātes veidošanu 2022.gada sezonā. Tiek pārrunātas idejas ,  Jānis 

iepazīstina komisiju ar savu redzējumu. Abas puses vienojas par darba plānu, par prioritāti 

uzsverot Latvijas čempionātu.  Motokrosa komisijas vadītājs un komisja cerot uz veiksmīgu 

sadarbību apstiprina Jāni Eisaku par atbildīgo LaMSF motokrosa komisijas publicitātes 

veidošanā.  

 

1. Iesniegumi 
 
1.1.Iesniegumi no Leona Kozlovska un Normunda Šķepasta par izmaiņām Klubu 

apvienotajā nolikumā.  

 

Iesniegumā L.Kozlovskis un N.Škepasts lūdz LaMSF Motokrosa komisiju atsaukt  2022.gada 
5.aprīļa lēmumu par izmaiņām “Klubu apvienotajā nolikumā” , pamatojoties ,ka klubi nav 
iepriekš par to brīdināti un nav spējuši laicīgi sagatavoties šādam izmaiņām.  
 
Lēmums: Atstāt negrozītu LaMSF Motokrosa komisijas 5.aprīļa lēmumu par “Kluba 

apvienoto nolikumu” .  
 

Balsojums:  
PAR– Kristers Serģis, Aigars Virza, Ilmārs Justs,Māris Sniķeris  
PRET –  Jānis Indriksons, Jānis Arbidans, Arvis Sanders 

 
1.2.  Iesniegums no Normunda Šķepasta par  LAČ 1.posma Pilsblīdenē, notikušajām 

Dienas kārtības izmaiņām.  
 
Motokrosa komisija saņēmusi iesniegumu no N.Šķepasta ar lūgumu, braucējam Edgaram 
Jurčēnokam 1.braucienā piemērot tik pat daudz punktus, kā otrajā braucienā, dēļ tā, ka 

sportists nepiedalījās pirmajā braucienā, jo  nezināja, ka veiktas izmaiņas sacensības dienas 

kārtībā.  

 

Lēmums: Ņemot vērā LAČ 1.posma laika apstākļus, kuri bija uzskatāmi par ārkārtas 

t.s., trase bija sālījusi un dubļaina, sacensību galvenais tiesnesis par izmaiņām ziņoja 

dalībnieku sapulcē, kurš ir obligāts notikums dienas kārtībā visiem braucējiem un 

pārstāvjiem. Līdz ar to, ņemot vēra augstāk minēto, komisija noraida lūgumu piešķirt 

Edgaram Jurčēnokam 1.brauciena punktus.  
 
 
1.3. Iesniegums no Normunda Šķepasta par MXAmatieru30+ klasi Pilsblīdenes 

09.04.2022 sacensībās. 
 
Iesniegumā N. Šķepasts uzdod jautājumu, kāpēc LAČ 1.posmā tika atdalīta Amatieru30+ 

klase no pārējām solo klasēm. 
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Ir veiktas pārrunas ar tiesnešiem un komisija uzdod par pienākumu turpmāk, iespēju 
robežas ievērot apstiprināto dienas kārtību. 
    

1.4. Iesniegums no Aivara Ābola par laika kontroles sniegtajiem pakalpojumiem. 
 
Motokrosa komisija ir saņēmusi iesniegumu no Aivara Ābola par laika kontroles 
sniegtajiem pakalpojumiem, kurā minēts fakts, ka netiek nodrošināts pilnīgs serviss un trijās 
sacensībās pēc kārtas nav strādājis mehāniķu zonas rezultātu monitors.  
 
Komisija pieņem zināšanai A. Ābola sūdzību un pārrunās ar pakalpojuma sniedzējiem 
minētās problēmas un liks novērst trūkumus.  
 

2. Dažādi 

 

2.1. Komisija izskata laika kontroles operatora “ProTiming” iesniegumu par pakalpojuma 

cenu izmaiņām 2022.gadā pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu . 

 

Komisija pieņem zināšanai iesniegumā minēto un atbilstoši minētajam līgumam, 

prasība ir pamatota.  

 

2.2.Komisija analizē 1.Latvijas Junioru čempionāta posmu Saldū “Silavotiņu trasē” .  

Ir saņemtas sūdzības  no dalībnieku vecākiem, sacensību galvenā tiesneša un 

komisijas pārstāvja par organizatora nekvalitatīvo sacensību organizāciju.  Pieņem 

zināšanai un izsaka organizatoram brīdinājumu , uzdod par pienākumu novērst visus 

trūkumus un nepilnības uz nākamajām sacensībām.  

 

2.3. Precizējumi Latvijas Kausa  dienas kārtībā. 

Komisija vienojas, Latvijas kausā turpmāk klases MX2T un MX30+ apvienot vienā 

braucienā. Uzdot salabot dienas kārtību attiecīgi no pieņemtajām izmaiņām. 

 

2.4. Precizējumi Nacionālā kausa nolikumā. 

2.4.1. Komisija vienojas, turpmāk Nacionālajā kausā katram dalībniekam tiks izsniegtas 3 

aproces. 1-sportistam; 1-mehāniķim; 1-pavadošajai personai.  

 

2.4. “Dimantu kauss” 

Saņemts iesniegums no Gundara Rubeņa par “Dimantu kauss” sacensību reģistrēšanu LaMSF 

kalendārā 8.jūnijā Stāmerienā kā “B” kategorijas sacensības. 
 

Lēmums:  Apstiprināt  papildinājumu  LaMSF  Motokrosa  kalendārā,  papildinot  to  

ar  “Dimantu kausa” sacensībām 8.jūnijā atbilstoši iesniegumā minētajam, vēršot 

organizatoru izpildīt prasības par “B” kategorijas sacensību rīkošanu.  
 

Balsojums: 

PAR– Kristers Serģis, Jānis Indriksons Arvis Sanders, Aigars Virza, Janis Arbidāns  ,Ilmārs 
Justs ,Māris Sniķers  
PRET – neviens 
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