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Motokrosa komisijas e- sēdes protokols 

 

NR. 74  

16.06.2022. 
 

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

Bez balsstiesībām: E.Skurbe 
 
LaMSF motokrosa komisijas e-sēdes dienas kārtība.  
 
1. Iesniegumi 
 
1.1.Iesniegumi no Leona Kozlovska un Valda Seratinska  un Renāra Gudrā par Latvijas 

čempionāta 3.posmu Dobelē.  

 

Pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem komisija izvērtē 3.Latvijas čempionāta posmu 

Dobelē “Ceļu ēzeļa” trasē.  Ir saņemtas sūdzības  no dalībniekiem ,kluba pārstāvjiem, 

sacensību galvenā tiesneša par organizatora nekvalitatīvo sacensību organizāciju.  

Motokrosa komisija pieņem zināšanai izteiktās pretenzijas un izsaka organizatoram 

brīdinājumu , uzdod par pienākumu novērst visus trūkumus un nepilnības uz nākamajām 

sacensībām.  
 
1.2.  Iesniegums no Motokluba “Mx Moduls” par E.Solovjeva kritienu 3.Latvijas 

čempionātā posmā.  
 
Motokrosa komisija saņēmusi iesniegumu no Motokluba “Mx Moduls” ,kurā skaidro situāciju 
,par negadījumu trasē, 2.brauciena laikā- “Sportistam atrodoties līdera pozīcijā ,brauciena 

laikā, tiesnesim šķērsojot trasi, braucējs uzbrauca tiesnesim, krita un zaudēja līdera pozīcijas. 
Iesniegumā tiek lūgts atgriezt rezultātu pirms sadursmes ar tiesnesi, nevis rezultātu 

finišā pēc sadursmes.  
 

Motokrosa komisija pieņem zināšanai iesniegumā minēto. Pēc rūpīgas situācijas analizēšanas, 

un lietas izskatīšanas, konsultējoties ar galveno tiesnesi kā arī  noskatoties video,  nesaskata 
pārkāpumu no tiesneša puses un pieņem to kā- sacensību negadījumu. Distances tiesnesis 

pildot savus pienākumus, māja dzelteno karogu, tādejādi brīdinot braucējus par negadījumu 
trasē.  Tiesnesim ir tiesības ,izvērtējot situāciju, manīt savu atrašanās vietu postenī, ar to 

saprotot, nepieciešamību mainīt stāvēšanas virzienu, lai sportisti labāk redzētu mājošu 
dzelteno karogu, tādējādi pasargājot priekša nokritušo braucēju.  

 

Kā rezultāta noraida iesniegumā prasīto.  Īpaši uzsverot situācijas nopietnību, un 

atgādinot, dzeltenā karoga nozīmi, dzeltens mājot- īpaši bīstami, samazināt ātrumu, 

neapdzīt, nelekt. Sagatavoties apstāties. Pamatojoties uz Motokrosa noteikumiem 

2.10.3. Automātiska 10 vietu pielikšana notiek gadījumos, ja sportists nerespektē mājošu 

dzelteno un/vai balto ar sarkanu krustu, kas novilktas pa diagonāli, karogu. Protesti par 

šī lēmuma apstrīdēšanu ir aizliegti. 

  

Motokrosa komisija aicina katru braucēju rūpīgi izvērtēt situācijas nopietnību un respektēt 

distances karogus. Tādā veidā pasargājot sevi un citus braucējus trasē no nopietnām un 

smagām traumām.  

 

 
 

 



 

1.3. Iesniegums no Elīnas Plešņas par punktu sadalījumu sacensības.  

 

Motokrosa komisija ir saņēmusi iesniegumu no E.Plešņas ar jautājumu skaidrot punktu 
sadalījumu Amatieru čempionāta Kvadraciklu klasēm. Iesniegumā tiek minēta situācija, ka 

pie pašreizējas punktu sadalīšanas sistēmas, kurā braucējs iegūst ieskaiti nobraucot 75% no 
klases līdera, ir nesamērīgs, jo bieži gadoties, ka sportists neiegūst individuālās ieskaites 

punktus. 
 

Komisija pieņem zināšanai E.Plešņas iesniegumu. Šogad nav paredzētas nolikuma izmaiņas. 

Jaunās sezonas, 2023.gadā komisija konceptuāli vienojas, ka Latvijas Amatieru čempionātā 
Kvadraciklu klasēm, brauciens tiks ieskaitīts un sportists iegūs punktus nobraucot vismaz 

vienu pilnu apli. Latvijas čempionātā ieskaitēs nekas netiks mainīts. Attiecīgās izmaiņas ir 
tikai Latvijas Amatieru čempionātā.  

 
Lēmums: 2023.gada sezonā Latvijas Amatieru čempionātā Kvadraciklu klasēm, 

brauciens tiks ieskaitīts un sportists iegūs punktus nobraucot vismaz vienu pilnu apli. 

Latvijas čempionātā ieskaitēs nekas netiks mainīts.  

Balsojums: 

PAR: Kristers Serģis, Māris Sniķers, Arvis Sanders,Ilmārs Justs,Jānis Arbidans.  

 

PRET: neviens .  

 

1.4. Iesniegums no Jāņa Arbidana par Latvijas kvadru izlases vadītaju.  

 

Pamatojoties uz Jāņa Arbidāna iesniegumu, priekšlikums apstiprināt Jāni Arbidānu par 
Latvijas kvadru motokrosa izlases vadītāju. 

 

Lēmums: Apstiprināt Latvijas izlases komplektēšanas nolikumu dalībai Eiropas 

Nāciju kvadru motokrosā 2022.gada sezonā. 

Balsojums: 

PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Arvis Sanders,Ilmārs Justs.  

PRET: neviens. 

 

2. Dažādi. 

2.1. Junioru čempionāta nolikuma izmaiņas. 

Ņemot vērā pēkšņas Eiropas Motokrosa komisijas kalendāra izmaiņas, kurās tika izziņots, ka 
NE Zonas Eiropas čempionāta MX85cc klasei un MX65 cc klasei posms notiks Slovakijā 

02.julijā, komisija nolemj, ka Latvijas Junioru čempionāta Mx85 cc un MX65 cc klasei 

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

ieskaite paliek nemainīga. 

 

Balsojums:  

PAR: Kristers Serģis, Māris Sniķers, Arvis Sanders,Ilmārs Justs,Jānis Arbidans.  
PRET: Neviens 

 
2.2. Pamatojoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem, par tehniskajiem noteikumiem kvadriciklu 
klasēm, komisija nolemj pieņemt papildinātos noteikumus un veic attiecīgos labojumus- 
Motokrosa tehniskajos noteikumos.  (priekšlikumi pielikumā)  
Balsojums:  

PAR: Kristers Serģis, Māris Sniķers, Arvis Sanders,Ilmārs Justs,Jānis Arbidans.  
PRET: Neviens 

 
2.3. Komisija ir saņēmusi ierosinājumu no sacensību galvenā tiesneša R.Keiša ar lūgumu 

atcelt nolikumā paredzētos iepazīšanās apļus LJČ un Latvijas kausa sacensības. Tiek 



ierosināts ,iepazīšanās apļus dot tikai uz otrajiem braucieniem MX65,MX85,MX125 ,savukārt  

iepazīšanās apļus nedot Latvijas kausa klasēm. 
 

Komisija noraida prasīto, atstāj negrozītu nolikumu.  

 

2.4. Tiek pārrunāta Latvijas Junioru čempionāta Qkids klases situācija.  Komisija 

konceptuāli vienojas, ka uz 2023.gadu tiks meklēti alternatīvi risinājumi ar Klubu 

sacensību organizatoriem, par iespējām pievienot klasi kāda no citiem sacensību 

seriāliem.  
 
2.5. Komisija vienojas uz 2023.gadu  papildināt gada nolikumus par-Apbalvošanu, 
nosakot, ka sportistam vai sportista pārstāvim ir obligāti jaierodas uz apbalvošanas 
ceremoniju, lai saņemtu savu sacensību apbalvojumu un naudas balvu, pretējā 
gadijumā tās paliek pie organizatora.  
 
2.6. Komisijas vadītājs informē par to, ka ir panākta vienošanās ar “Best4Sport” un 
organizatoru, par TV tiešraides nodrošinājumu Latvijas Junioru čempionātā Stelpē, 
kurš būs arī Baltijas čempionāta posms Mx65cc klasei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sēdes sākums: 10:00 

Sēdes beigas: 11:30  


