
Motokrosa komisijas  sēde  

           protokols Nr. 79 

 

Datums 7.12.2022   

Sākums 15:00  

Sēdē piedalās ar balstiesībām: Kristers Serģis, , Arvis Sanders, Jānis Arbidāns, Jānis 

Indriksons 

Sēdē piedalās bez balstiesībsībam: Mārtiņš Lazdovskis,Egija Skurbe 

 

LaMSF motokrosa komisijas dienas kārtība: 

 

1. Latvijas Junioru čempionāta;Latvijas čempionāta,Latvijas amatieru čempionāta nolikumu 

apstiprināšana. 

2. 2023gada Latvijas čempionāta kalendārs 

3. Iesniegumi  

4. Dažādi 

 

1. Nolikumi 

Motokorsa komisijas vadītajs iepazīstina ar izstrādatajiem nolikumiem un dienas kārtībām 

2023.gada sezonai,un aicina tos apstiprināt. 

Lēmums: Apstiprināt  2023.gada nolikumus un dienas kārtības. 

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, , Arvis Sanders, Jānis Arbidāns, Jānis Indriksons 

                   PRET: Neviens 

 

2. 2023.gada Latvijas čempionāta kalendārs 

Motokorsa komisijas vadītajs prezentē 2023.gada Latvijas čempionāta kalendāru. 

Datumi : 

26.03 - Liepāja TBC ( pie nosacījuma, ja tiks pilnveidota trase ) 

30.04 - Aizpute 

18.06 - Dobele 

02.07 - Aloja 

29/30.07 - Ape 

20.08 - Stelpe TBC ( pie nosacījuma, ja tiks pilnveidota trase līdz 1.jūnijam) 

03.09 - Madona 

17.09 - Cēsis 



 

Uzdod par pienākumu E.Skurbei izsūtīt Lietuvas un Igaunijas federācīju 

Komisija par pienākumu uzliek Stelpes pomsa organizatoram līdz 2023 1.jūnijam veikt trases 

uzlabošanas darbus,lai trases konfigurācija atbilstu Latvijas čempionāta līmenim. Par darba 

uzraugu tiek nozīmēts motokorsa komisijas loceklis Arvis Sanders.  

 

3. Iesniegumi  

 

Motokorsa komisija ir saņēmusi iensiegumu no SIA „Pro Timing”,kurs ir līdzšinējais laika 

kontroles pakalpojuma sniedzējs motokorsa sacensības, ar lūgumu celt pakalpojuma cenu 

2023.gada motokrosa sezonā.  

Komisija ir izskatījusi un pārrunā iesneigumā minēto,un vienojas, ka sniegs SIA “Pro 

Timing” oficiālu atbildi pēc iespējas īsākā laika posmā.  

 

4. Dažādi 

 

4.1. Elektromotocikli. 

Ģenerālsekretāre E.Skurbe lūdz motokrosa komisiju pārskatīt iepriekšējā sēdē pieņemto, par 

elektromotociklu iekļaušanu Amatieru čempionātā un Nacionālajā kausā kopā ar iekšdedzes 

dzinēja motocikliem, neveidojot elektromotocikliem atsevišķus braucienus. Galvenais 

pamatojums ir tam, ka vēl nekur ,nevienās FIM sacensībās nav bijis šāds precedents, ka 

elektromotocikli brauktu kopā ar iekšdedzes dzinēju motocikliem, kā arī vēlreiz uzsvēra 

drošības aspektu.  

Komisija pieņem zināšanai E.Skurbes teikto, un vēlreiz pārskata pieņemto, un atceļ 

ierosinājumus par elektromotociklu iekļaušanu kopējā klasē, kopējos braucienos ar 

iekšdedzes dzinēja motocikliem. Aicina un ir atvērti citu iesaistīto pušu viedokļiem un labprāt 

tiktos ar dīleriem un jomas speciālistiem, lai rastu risinājumu kā ieintegrēt elektromotociklus 

motokrosa sacensības.  

 

4.2. Kalendāra maksu izmaiņas. 

Komisija vienojas, ka turpmāk tiek noteiktas jaunas diferencētās biedra maksas par sacensību 

reģistrēšanu kalendārā. 

Latvijas čempionātā organizatoriem turpmāk būs jāmaksā kalendārā biedra maksa 500 EUR 

apmērā, savukārt B kategorijas sacensību organizatoriem 150 EUR apmēra . Kalendāra 

maksai jābūt iemaksātai uzreiz pēc kalendārā pieteikuma saņemšanas un depozīta maksai 

jābūt iemaksātai LaMSF kontā vismaz divus mēnešus pirms sacensību datuma.  

Lēmums: Pieņemt augstāk minētās kalendāra biedru maksu izmaiņas un iesniegt 

prezidijam uz apstipirnāšanu. 

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, , Arvis Sanders, Jānis Arbidāns, Jānis Indriksons 

                   PRET: Neviens . 

 

 



 

4.3.Cenu aptauja par medicīnas pakalpojumu nodrošinājumu 2023.gada motokorsa 

sezonā. 

Komisijas vadītājs iepazīstina pārējos sēdes dalībniekus ar šī gada situāciju saistība ar 

medicīnas pakalpojumu nodrošinājumu sacensības. Atsaucoties uz vairāku organizatoru 

lūgumu, veikt cenu aptauju un izvēlēties atbilstošāko pakalpojumu, komisija vienojas 

izsludināt jaunu cenu aptauju par medicīnas pakalpojuma nodrošinājumu 2023.gada 

motokrosa sezonā.  

4.4. Ziemas motokorsa nolikums 2023.gada sezonai . 

Komsijas vadītajs pirms sēdes ir nosūtījis ierosinājumus Ziemas motokorsa nolikumam 

2023.gada sezonai un sēdē velreiz pārrunā idejas un ierosinājumus attiecībā uz Ziemas 

motokrosa nolikuma izstrādi. 

Lēmums: Izstrādāt Ziemas motokrosa nolikumu, papildinot ar MXOPEN klasi, kur 

atbilstoši klases tehnisko noteikumu specifikācijai,  drīkstēs braukt ar paštaisītām 

radzēm, bet obligāti lietojot riepu aizsegu.  

Papildināt nolikumu ar Pitbike klasi.  Pēc nolikuma publicēšanas izsludināt 

organizatora pieteikšanos uz posmu rīkošanu.  

Izstrādāt un publicēt nolikumus līdz 2022.gada 27.decembrim.  

Balsojums: PAR– Kristers Serģis, , Arvis Sanders, Jānis Arbidāns, Jānis Indriksons 

                   PRET: Neviens . 

 

 

 

Sēdes beigas 17:30 

Nākošā motokrosa komisijas sēde 11.janvārī 15:00 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


