
 

Enduro un Cross-Country izmaiņas 2023. gada sezonai: 

 

Enduro: 

Klases: 

Čempionāta klases 

 EGP, E-Juniori 16+, E1, E2, E3, E40+ 

Kausa klases 

 Hobby, Iesācēji C, Veterāni 50+, Open.LV, Absolūtie iesācēji ( Organizatora klase) 

 Čempionāta klašu kubatūru izmaiņas: 

Pielīdzināts Pasaules un Eiropas čempionāta prasībām 

 E1 Motocikli ar 100 cm³ līdz 150 250 cm³ 2-taktu vai 175 cm³ līdz 250 cm³ 4-taktu dzinējiem 

 E2 Motocikli ar 175 cm³ līdz 250 cm³ 2-taktu vai 290 ar 255 cm³ līdz 450 cm³ 4-taktu dzinējiem 

 E3 Motocikli ar 290 255 cm³ līdz 500 cm³ 2-taktu vai 475no 455 cm³ līdz 650 cm³ 4-taktu dzinējiem 

 E40+ Motocikli ar līdz 500 cm³ 2-taktu vai līdz 650 cm³jebkuras kubatūras 4-taktu dzinējiem 
 

Balvu fonds: 

 Saglabātas naudas balvas BKKČ līdzšinējā apmērā: 1.vieta 1500eur, 2.vieta 1000eur, 3.vieta 

500eur apmērā 

 Latvijas čempionātā likvidēta sezonas naudas balvas EGP klases uzvarētājiem (izslēgts 13.4 

punkts) un LKKČ uzvarētājiem (izslēgts 13.6 punkts) 

 Sacensībās naudas balvas EGP klasei vairs nebūs jānodrošina organizatoram, tās tiks 

finansētas no LaMSF Enduro komisijas (labots 13.8 punkts) 

 

 

 



Cross-Country: 

Klases: 

 EGP, Juniori 14+, 85cc, Seniori 40+, Hobby, Iesācēji C, Veterāni 50+, Kvadri Open, Kvadri ATV, 

Absolūtie iesācēji ( organizatora klase) 

 Likvidēta Absolūta uzvarētāja ieskaite, ko aizvieto EGP uzvarētāja tituls 

 85cc klase drošības dēļ startēs no atsevišķas rindas  

 

Komandu koificentu izmaiņas: 

 Visām klasēm komandu vērtējumā vienāds koeficients “1”, kas ļaus vieglāk izveidot 

komandas, kā arī veidos interesantākas cīņas kopvērtējuma ieskaitē. 

 

Citas izmaiņas: 

 Enduro gada licenču maksa būs 100 eiro (privāti – 150 eiro). Visas Enduro vienreizējās 

licences maksās 30 eiro (privāti – 45 eiro). 

 Enduro komisija Latvijas Enduro čempionāta un kausa sacensību organizatoriem apmaksās 

850 eiro no kopējām tiesnešu pakalpojumu izmaksām par katru Enduro sacensību dienu. 

Pārējo summu apmaksā sacensību organizators.  

Iecerētās nākotnes plāni: 

 No 2024. gada: Enduro Latvijas čempionāta un klubu kausa izcīņa sacensībās visās klasēs 

drīkstēs startēt tikai ar FIM tehniskajiem noteikumiem atbilstošu moto tehniku. 

 No 2024. gada: Enduro Open.LV klase tiks likvidēta. 

 No 2024. gada: Latvijas Cross Country kvadriciklu čempionāts – ja 2023. gada sezonā CC 

sacensībās kadru klasēs vidēji ir kopā vismaz 30 dalībnieki, tad kvadriciklu klasēm tiks 

organizēts Cross-Country čempionāts. 

 

Šis dokuments sastāv no būtiskākajām izmaiņām 2023. gada sezonai Enduro 

komisijas ieskatā, citas izmaiņas skatīt gada nolikumos LaMSF majas lapā. 


