
Motokrosa komisijas sēde 

protokols Nr. 80 

 

Datums 11.01.2023   

Sākums 15:00  

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

Indriksons, Ilmārs Justs, Māris Sniķers. 

Online: Jānis Arbidans, Aigars Virza 

Sēdē piedalās bez balstiesībsībam: Mārtiņš Lazdovskis,Egija Skurbe 

 

LaMSF motokrosa komisijas dienas kārtība: 

1. Nolikumu apstiprināšana. 

2. Iesniegumu izskatīšana. 

3. Dažādi. Pārrunas ar sacensību galvenajiem tiesnešiem. 

 

 

1. Latvijas Junioru čempionāta, Latvijas čempionāta, Latvijas amatieru 

čempionāta un Nacionālā kausa nolikumu apstiprināšana. 

Tiek apspriesti gada nolikumi un tiek pieņemti sekojošas labojumi. 

1.1. Latvijas amatieru čempionāta klase Qiesācēju brauciens tiek iekļauts Latvijas Junioru 

čempionātā,starts kopā ar Q100,QJunioriem. 

1.2.Latvijas Junioru čempionāta klasēm -MX125 un MX2Juniori tiek noteikts,ka braucieni 

tiks organizēti kopā ar Latvijas čempionāta MX125 klasi , individuālā vērtējums paliek 

nemainigs, un tiek dalīts A un B grupās,savukārt Latvijas Junioru čempionāta klubu 

vērtējumā tiek ņemti vērā labākie 10 braucieni. 

1.3.Tiek noteikts,ka Junioru un Amatieru čempionātā iepazīšanās aplis būs tikai pirms 

otrajiem braucieniem. 

1.4.Tiek noteikts,ka jebkāda veida palīdzība no malas ārpus remonta un signalizācijas zonas 

braucienu un treniņu laikā ir aizliegta MX65 un MX85cc klasēm, izņemot gadījumus, kad to 

prasa drošības apsvērumi. Palīdzēt ieņemt vietu tikai pie starta barjeras.  
1.5. Izmaiņas Latvijas čempionāta un Amatieru čempionāta nolikumos: 

 

Vecā redakcija Jaunā redakcija 

Latvijas čempionātā  

3. Klases, motocikli, dalībnieki un starta 

numuri:  
Amatieri250- Solo motocikli ar 175cm3 –

250cm3 4– taktu dzinējiem un 100cm3-

250cm3 2T(riteņi 21” – 19”/18’’) 

Amatieri450- Solo motocikli ar 290cm3– 

650cm3 4– taktu dzinējiem, 180cm3-500cm3u 

2T un motocikli ar elektrodzinēju līdz 80 ZS 

(riteņi 21” – 19”/18’’) 

3. Klases, motocikli, dalībnieki un starta 

numuri: 

Amatieri250- Solo motocikli ar 175cm3 –

250cm3 4– taktu dzinējiem un 100cm3-

250cm3 2T(riteņi 21” – 19”/18’’) 

Amatieri450- Solo motocikli ar 290cm3– 

650cm3 4– taktu dzinējiem, 180cm3-

500cm3 un2T armotocikli ar elektrodzinēju 

līdz 80 ZS 

(riteņi 21” – 19”/18’’) 

MX1 Solo motocikli ar 290cm3– 650cm3 4– MX1 Solo motocikli ar 290cm3– 650cm3 



taktu 

dzinējiem, 180cm3-500cm3 2T un motocikli 

ar elektrodzinēju līdz 80 ZS(riteņi 21” –

19”/18’’) 

4– taktu 

dzinējiem, 180cm3-500cm3 2T un 

motocikli ar elektrodzinēju līdz 80 ZS(riteņi 

21” – 19”/18’’) 

Braucienu ilgums Latvijas čempionāta Q 

Open  klsē 15 min. + 2 apļi 

Braucienu ilgums Latvijas čempionāta Q 

Open  klsē 18 min. + 2 apļi 

Latvijas amatieru čempionātā  

3. Klases, motocikli, dalībnieki un starta 

numuri:  

MX18+ nedrīkst startēt pie šādiem 

nosacījumiem: 

1. Ja sportists pēdējo 5 gadu laikā 

piedalījies individuālajos vai komandu 

Pasaules un Eiropas čempionāta finālos 

Motokrosā, un , sportists LaMSF motokrosa 

sacensībās nav startējis pēdējos 5 gadus; 
2. Ja sportists ir bijis Latvijas čempionāta 

85cm3, 125,MX2Junior4T;MX2Juniori2T; 

MX2 vai MX1 klašu 1. – 10. vietu ieguvējs 

kopvērtējumā, izņemot gadījumus, kad 

sportists LaMSF motokrosa sacensībās nav 

startējis pēdējos 5 gadus; 

3. Ja sportists divas sezonas, sākot no 

2011.gada ir bijis Latvijas čempionāta un/vai 

Latvijas kausa Amatieru un/vai Hobiju klašu 

1. – 5. vietu ieguvējs kopvērtējumā, izņemot 

gadījumus, kad sportists LaMSF motokrosa 

sacensībās nav startējis pēdējos 5 gadus. 

 

3. Klases, motocikli, dalībnieki un starta 

numuri:  

MX18+ nedrīkst startēt pie šādiem 

nosacījumiem: 

1. Ja sportists pēdējo 5 gadu laikā 

piedalījies individuālajos vai komandu 

Pasaules un Eiropas čempionāta finālos 

Motokrosā, un , sportists LaMSF motokrosa 

sacensībās nav startējis pēdējos 5 gadus; 
2. Ja sportists ir bijis Latvijas čempionāta 

85cm3, 125, 

MX2 vai MX1 klašu 1. – 5. vietu ieguvējs 

kopvērtējumā, izņemot gadījumus, kad 

sportists LaMSF motokrosa sacensībās nav 

startējis pēdējos 5 gadus; 

 

6.14.1. MX Iesācēju, MX 55+ klasēm 

braucienu ilgums ir 12 minūtes plus divi apļi. 

6.14.1. MX Iesācēju, MX 50 un MX55+ 

klasēm braucienu ilgums ir 12 minūtes plus 

divi apļi. 

  

 

Lēmums: Apstiprināt  2023.gada nolikumus un dienas kārtības. 

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

Justs,Māris Sniķers.Aigars Virza.  

                   PRET: Neviens 

 

2. Iesniegumi  

 

Motokorsa komisija ir saņēmusi iensiegumu no Vara Veinberga par Latvijas Juniora 

čempionāta kalendāru. Iesniegumā tiek izklāstīta situācija par European Junior E-Motocross 

sacensībam, un plānotajiem  startiem tajās, ar lūgumu,motokorsa komisijai sastādot LJČ 

kalendāru ņemt vēra iensiegumā minētos E-Motokrosa starptaustisko sacensību datumus.  

Komisija ir iepazinusies ar iesniegumā minēto, un vēlas informēt,ka tiek rupīgi izvērtēti citu 

motokorsa sacensību kalendāri un tiek meklēti labākie risinājumi,lai sportisti spētu piedalīties 

arī starptaustiska mēroga sacensību seriālos, taču ne vienmēr tas izdodas veikmsigi un reizēm 



tiek pārklāti Latvijas čempionati ar ārpus Latvijas notiekošo sacensību seriāliem. Motokrosa 

komisija aicina vecākus,braucejus un kluba vaditājus būt saprotošiem.  

 

3. Dažādi 

3.1. Krosa komisija uz sēdi ir uzaicinājusi sacnesību galvenos tiesnešus Renāru Gudro un 

Raimondu Keišu, lai pārrunātu aizvadīto 2022.gada sezonu un uzklausītu tiesnešus par 

gaidāmo 2023.gada sezonu.   

Sarunās tiek izrunāti dažādi 2022.gada sacensību pārkāpumi, tiek iesniegtas atskaites.  

Krosa komisija pieņem zināšanai atskaites un tiesnešu ierosinājumus.  

 

3.2. Cenu aptauja par medicīnas un sacensību hronometrāžas pakalpojumu 

nodrošinājumu 2023.gada motokrosa sezonā. 

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

medicīnas pakalpojumu nodrošinājumu sacensības. Ir veikta cenu aptauja un tiek nolemts, ka 

2023.gada motokorsa sezonā medicīnas pakalpojumu nodrošinās Veselības centrs 4. Kā arī 

tiek nolemts turpināt sadarbību ar hronometrāžas pakalpojuma sniedzēju SIA “PRO Timing” 

 

 

 

Sēdes beigas 18:30 

 

 

 

 

 

 


