
Motokrosa komisijas  sēde  

           protokols Nr. 77  

 

Datums 18.10.2022   

Sākums 15:00  

Sēdē piedalās ar balstiesībām: Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, 

Arvis Sanders, Jānis Arbidāns,Jānis Indriksons 

Sēdē piedalās bez balstiesībsībam: Mārtiņš Lazdovskis,Egija Skurbe 

 

LaMSF motokrosa komisijas dienas kārtība: 

 

1. Latvijas Junioru čempionāta;Latvijas Retro čempionāta un Nacionālā kausa rezultātu 

apstiprināšana. 

2. 2023gada sezonas koncepts  

3. Nolikuma izmaiņas . 

4. Iesniegumi un papildinājumi par  LaMSF organizēto motokrosa sacensību nolikumiem . 

5. Dažādi 

 

1. Rezultātu apstiprināšana 

 

Motokrosa komisija atbilstoši Sporta kodeksa 7.3.15. punktam apkopo un apstiprina 

čempionāta un kausa rezultātus 2022.gada motokrosa sezonai.  

 

Lēmums: Apstiprināt  Latvijas Junioru čempionāta/ Latvijas Nacionālā kausa/ Retro 

motokrosa un Zelta mopēda čempionāta individuālos un klubu (komandu) rezultātus 

motokrosā 2022.gadā (rezultāti pielikumā).  

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, Māris Sniķers, Ilmārs Justs, Aigars Virza, Arvis Sanders, 

Jānis Arbidāns,Jānis Indriksons 

PRET: Neviens 

 

2.  2023.gada sezonas koncepts . 

 

2.1. 2023 .gada sezonā tiek noteikti  4 seriāli. Latvijas čempionats. Latvijas amatieru 

cempionāts,Latvijas Junioru čmepionāts un Nacionalais kauss.  

2.2. Latvijas čempionāts. Latvijas Junioru un Latvijas amatieru čempionāts. Solo klašu 

amatieru čempionāts notiks kopā ar Latvijas Junioru čempionātu piecos posms, savukārt 

kvadraciklu un BV klašu čempionati notiks tikai kopā ar Latvijas čempionatu. 

2.3.  Latvijas čempionāts turpmāk notiks 7 posmos. Gadījumā,ja Latvijas čempionāts 

notiks ārpus Latvijas Republikas teritorijas, tad komandu ieskaitē tiks ņemti tikai LR 

notiekošie posmi. 

 

3. Nolikumu izmaiņas. 

3.1. Tiek noteikts,ka Latvijas Amatieru čempionātm tiks pievienota MX Dāmu klase. 

Tehniskos un vispārejos noteikumus tiek uzdots izstrādat E.Skurbei.   



3.2. Lai izcīnītu čempiona titulu, tiek noteiktas nolikumu izmaiņas,kuras paredzēs  lai 

izcīnītu Čempiona titulu visas klasē un sezonas kopvērtējumā vidējam sportistu skaitam ir 

jābūt- 7 sportisti savā klasē. Ja sportistu skaits ir mazāks par 7, tad sezonas kopvērtējumā 

šajās klasēs tiek izcīnīts Latvijas kausa tituls.Šo nolikuma normu attiecināt uz visiem 

motokrosa gada nolikumiem 2023.  

3.3. Latvijas amatieru klubu ieskaitē tiek iekļauta MX Iesācēju klase . No šīs klases klubu 

vērtējumā  tiek ņemts viena sportista uzrādīts labākais rezultāts braucienā.  

3.4. Ar 2023 gada sezonu Latvijas amatieru čempionātā tiek anulētas : MXOpen un BV 

gaiss klase.  

3.5. Ar 2023. Gada seoznu MiniMX klase tiek pārsaukta par MX PITBIKE klasi. 

3.6. Izmaiņas Nacionālā kausa klubu nolikumā: tiek noteikts,ka klubu vērtejumā turpmak 

tiks ņemtas vērā arī MX65 un MX85 klases. No minētajām klasēm klubu vērtejumā tiks 

ņemts vēra viena sportista uzrādītais labākais rezultāts no kopējā brauciena.  

3.7. Tiek izskatītas iespējas par E-motociklu iekļaušanu pieaugušo solo klasēs. 

3.8. Nacionālajā kausā pēc sportistu ierosinājumiem tiek noteikts viena sliktākā posmā 

anulēšana sportista individuālajā vērtējumā.  

3.9. Tiek nolemts, ka turpmāk visās kvadraciklu klasēs tiks atļauts nenoslāpēt dzinējus 

pirms slēgtā parka. 

4. Iesniegumi  

 

4.1. Motokorsa komisija ir saņēmusi iesniegumu no Jāņa Gaiļa ,ar ierosinājumiem 

grozīt Motokorsa noteikumu punktu- 2.8 par Palīdzību no malas.   

 

Lēmums: Izdarīt attiecīgos grozījumus Motokrosa noteikumu 2.8 punktā sekojošā 

redakcijā: 

“C” kategorijas sacensībās un sacensībās, kuru gada nolikums to paredz, palīdzēt ieņemt 

vietu pie barjeras, kritiena vai apstāšanās gadījumā, palīdzēt piecelties, iedarbināt motociklu 

un uzsākt braukšanu ir atļauts arī 65 cc un 85 cc klases braucējiem.  Attiecībā uz gada 

nolikumiem, veikt papildinājumu: Nacionālā kausa sacensībās tiek atļauta Vecāku un 

sportistu pārstāvju iesaiste "palīdzībā no malas" iepazīšanās apļa laikā. Iekļaujamā  nolikumu 

norma ir attiecināma arī uz zemākas kategorijas sacensībām.   

 

5. Dažādi 

 

Komisija ir pieņēmusi lēmumu apturēt LaMSF gada motokrosa licenci Gregorijam Lagutam 

un Gregam Lagutam  pamatojoties uz Sporta likuma 16.pantu . Ir skaidri pierādijumi,ka šie 

abi augstāk minētie sportisti ir piedalījušies sacensībās Krievijā un uzradijuši 

rezultatus.  Komsija ari nosūta lēmumu LaMSF Prezidijam,lai pieņemtu attiecīgo lēmumu 

par licences anulēšanu.  

 

 

 



Sēdes beigas 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Sēdes beigas 19:30 

 

 


