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Latvijas Motosporta federācijas 

Motokrosa komisijas sēdes 

protokols Nr.52 

 

24.09.2020 

Sēdes sākums 15:00 

 

Sēdē piedalās:  

Ar balsstiesībām: Kristers Serģis,  Māris Sniķers, Arvis Sanders, Jānis Indriksons, Anatolijs 

Abramovs  

 

Bez balsstiesībām: Mārtiņš Lazdovskis,Egija Skurbe,Renārs Gudrais 

 

LaMSF motokrosa komisijas sēdes dienas kārtība.  

1.Iesniegumi 

2.Latvijas čempionāta rezultātu apstiprināšana 

3. Sezonas apbalvošanas pasākumi 

4.Dažādi 

 

1. Iesniegumi 

1.1. Iesniegums no Normunda Šķepasta. 

Ir saņemts iesniegums no Normunda Šķepasta, kurā viņš lūdz izskatīt un izvērtēt distances 

tiesneša darbu Latvijas amatieru čempionāta posma laikā, Ķeguma mototrasē 25.07. 

Iesniegumā minēts, ka distances tiesnesis negadījuma laikā nav mājis dzelteno karogu, kā 

rezultātā cits sportists uzbraucis virsu sportistam, kurš tajā brīdi ir atradies nokritis 

tramplīna vidus daļā.  

Motokrosa komisija uz sēdi ir uzaicinājusi sacensību galveno tiesnesi Renāru Gudro, 

lai sniegtu skaidrojumu par notikušo situāciju. Renāra Gudrā komentārs: “Ir 

pārrunāta situācija ar distances tiesnesi, kurš attiecīgajās sacensības atradās negadījuma 

postenī. Kā noskaidrojās, tiesnesis ir lietojis dzelteno karogu ,lai brīdinātu nākamos 

braucējus, par negadījumu.”  

Notiek diskusijas, ka turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība tiesnešu darbam 

moto trasēs. Kā arī 2021.gadā tiks organizēti vairāki tiesnešu darba semināri. 

  

 

1.2. Iesniegums no Normunda Grūbes. 

Ir saņemts iesniegums no Normunda Grūbes,ar lūgumu atcelt viņam piemēroto naudas 

sodu 100 Eiro apmērā, kurš tika piemērots Latvijas cēmpionāta Cēsu posma laikā. 

Situācijas apraksts: Latvijas čempionāta Cēsu posmā,MX85cc klases brauciena laikā 

sportista Valtera Grūbes pavadošā persona Normunds Grūbe no mehāniķu zonas, 

distances tiesneša virzienā, kurš tajā brīdi veica savus pienākumus, meta ar akmeni. Pēc šī 

incidenta sacensību galvenais tiesnesis pieņēma lēmumus braucēju Valteru Grūbi sodīt ar 

diskvalifikāciju no sacensību posma un piemērot naudas sodu 100 EUR apmērā: pēc 

motokrosa noteikumu punktiem 2.10.4. un 2.8.11. 

Komisija pārrunā situāciju ar sacensību galveno tiesnesi, kā arī ir uzklausījusi 

Normundu Grūbi un viņa situācijas skaidrojumu.  

Komisija pārbaudot lietas materiālus secina, ka sacensību žūrijas komisija (pirmajā 

instancē) jau ir pieņēmusi lēmumu izslēgt sportistu Valteru Grūbi no otrā brauciena. 

Komisija nosoda sportista pavadošā personas Normunda Grūbes rīcību, tomēr tā kā 
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sacensību žūrija jau bija pieņēmusi lēmumu šajā lietā, komisija nolemj atcelt 

piemēroto 100 EUR naudas sodu.  

 

1.3. Iesniegums no Arvja Sandera. 

Motokorsa komisja ir saņēmusi iensiegumu no Arvja Sandera,kurš savā iesniegumā lūdz 

izvērtēt notikušo situāciju  2020. gada 13. septembrī Cēsīs ,kur tika aizvadīts Latvijas 

čempionāta motokrosā 4.posms,kurā tika tika liegta dalība ārzemju sportistiem. Kas 

neaapšaubāmi ietekmēja gan šo sportistu individuālos, gan klubu kopvērtējuma 

rezultātus. Līdz ar to iesneidzējs lūdz pieņemt taisnīgu, godīgu un vienlīdzīgu lēmumu 

Latvijas čempionāta individuālajam un komandu kopvērtējumam nosakot, ka sakarā ar 

izveidojušamies FORCE MAJEURE apstākļiem gan individuālajā, gan komandu 

vērtējumā ieskaiti dot labāko četru (nevis 

piecu) posmu rezultāti.  

Motokorsa komisijas sēdes laikā ,izskatot iesniegumu,Arvis Sanders atsauc savu 

prasību. 

 

 

2. Rezultātu apstiprināšana  

2020.gada sezonai Motokrosa komisija atbilstoši Sporta kodeksa 7.3.15.punktam apkopo 

un apstiprina čempionāta un kausa rezultātus 2020.gada motokrosa sezonai.  

Lēmums: Apstiprināt Latvijas čempionāta individuālos un klubu (komandu) 

rezultātus motokrosā 2020.gadā (rezultāti pielikumā).  

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Anatolijs Abramovs, Māris Sniķers, Arvis 

Sanders,Jānis Indriksons. 

 

3. Seoznas apbalvošanas pasākumi 

Komisija pārrunā sezonas apbalvošanas iespējamās vietas, datumus un formātus,ņemot 

vērā valsti noteiktos epidemioloģiskos pasākumus COVID 19 mazināšanai. Komisija 

vienojas, ka sezonas apbalvošanas pasākumi bērniem un jauniešiem tiks atdalīti no 

pieaugušo čempionātu un klašu sportistiem. Vienojas, ka apbalvošana notiks 2020.gada 

7.novembrī, bet par vietu un formātu tiks lemts ņemot vērā valstī noteiktos 

ierobežojumus un normas.  

 

4. Dažādi. 

Komisija vienojas , kad būs nepieciešams organizēt ikgadējo paplašināto 

organizatoru/klubu sapulci, kurā pirms 2021.gada nolikumu publicēšanas tiks aicināti 

ikviens izteikt savus ierosinājums attiecibā uz 2021.gadu. Par datumu un norises vietu 

tiks izziņots mājas lapā, pēc sezonas noslēguma sacensībām.  

 

 

Sēdes beigas:  17:00 

 

Sēdi vada: Kristers Serģis 


