
                         

 

 

                       

 
Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa 

 skijoringā un Ziemas motokrosā 2.posma nolikums 

 

Latvijas Junioru čempionāta Ziemas motokrosā 2.posma nolikums 

 

2019.gada 13.janvāris, Madona   
 

1. Latvijas Kausa posma sacensības skijoringā un Ziemas motokrosā: 

1.1. Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, LaMSF Skijoringa sacensību noteikumiem, 

LaMSF Skijoringa tehniskajiem noteikumiem, Skijoringa trašu licencēšanas noteikumiem, LaMSF 

Tehniskajiem noteikumiem radžu lietošanai ziemas motokrosā, LaMSF Motokrosa noteikumiem, Ētikas 

kodeksam, Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa izcīņas skijoringā nolikumam 2019.gadā, Latvijas 

čempionāta un Kausa izcīņas Ziemas motokrosā  nolikumam 2019.gadā, Latvijas Junioru čempionāta 

nolikumam 2019.gadā un šā nolikuma prasībām. 

1.2. Sacensības ir atklātās (t.i., citu valstu nacionālo federāciju (FMN) sportisti drīkst piedalīties sacensībās 

ar savas FMN atļauju un licenci. Sportistiem no BMA valstīm atļauja nav nepieciešama, BMA valstu 

sportisti drīkst piedalīties ar savas FMN licenci). 

 

2. Sacensību norises datums, vieta un klases: 

2.1. Sacensību norises datums un vieta – 2019.gada 13.janvāris, Madonas novads, Sarkaņu pagasts, 

“Raibenes”, GPS: 56°52'15.2"N 26°16'26.8"E 

2.2. Klases:  

2.3.1. Latvijas čempionāta klases skijoringā: MTK, MMK, LTK, LMK un Vecmeistari. 

2.3.2. Latvijas čempionāta klases Ziemas motokrosā: KBR, KAR un Kvadri Open. 

2.3.3. Latvijas kausa klases skijoringā: 85cc, RTK un RMK. 

2.3.4. Latvijas kausa klases Ziemas motokrosā: ATV 4x4. 

2.3.5. Latvijas Junioru čempionāta klases Ziemas motokrosā: Solo Juniori (MX50, MX65, MX85) un Kvadri 

Juniori (Q50, Q100, QJuniori). 

   

3. Organizators: 

Biedrība “Sporta klubs “Elkšņi””    

Reģ.nr. 40008098241, adrese: “Elkšņi”, Ikšķiles novads. 

Tālrunis: 29217590 (Ilmārs Justs), e-pasts: ilmarsj@inbox.lv  

  

4. Oficiālās personas: 

Nr. 

p/k 

Amats Vārds, uzvārds Licences Nr. 

1. Sacensību direktors/organizators  TBA - 

2. Skijoringa komisijas pārstāvis TBA - 

3. Sacensību galvenais tiesnesis Raimonds Keišs LaMSF A  

4. Sacensību galvenais sekretārs Karīna Kostjuka Sekretāra  

5. Starta – finiša vecākais tiesnesis Uģis Kļaviņš LaMSF B 

6. Hronometrists (laika kontrole) Aivars Spalviņš Hronometrista   

7. Tehniskais komisārs Artis Timenieks LaMSF B 
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5. Drošības noteikumi:        

5.1. Sportistu un skatītāju drošība atbilst LaMSF Skijoringa sacensību un Motokrosa noteikumu prasībām. 

5.2. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savas drošības un vides aizsardzības noteikumu 

ievērošanu. 

5.3. Force majeure gadījumā drošības nolūkos trase un/ vai braucienu laiki var tikt saīsināti vai mainīti 

saskaņā ar sacensību žūrijas lēmumu. 

 

6. Trase: 

6.1. Trase atbilst LaMSF Skijoringa sacensību un trašu licencēšanas noteikumiem.  

6.2. Drošības nolūkā trase var tikt mainīta vai saīsināta. 

 

7.  Sacensību norise: 

7.1. Atbilstoši apstiprinātajai dienas kārtībai Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa izcīņas skijoringā 

nolikumā 2019.gadam. Dienas kārtība var tikt mainīta sacensībās, ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu 

visās klasēs.  

7.2. Starts tiek dots ar karogu vai šāvienu (ar iedarbinātiem motoriem) no otras starta līnijas:  

● slēpotājiem ar pieslēpošanu pie motocikla, uz kura atrodas braucējs (līdz 35 ekipāžām (ieskaitot 35)).  

● braucējam ar pieskriešanu pie motocikla, kuru tur slēpotājs (virs 35 ekipāžām) 

 

8.  Vērtēšana: 

8.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas, ja sportists finišējis kontrollaikā. 

8.2. Braucienā iegūto punktu skaitu nosaka šādā kārtībā: 

 

Vieta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Punkti 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 

           

Vieta 11. 12. 13. 14. 15. 

Punkti 5 4 3 2 1 

 

8.3. Skijoringa braucienu kopvērtējumu nosaka pēc abos braucienos iegūto punktu summas. Motokrosa 

kopvērtējumu nosaka pēc abos braucienos iegūto punktu summas.  

8.4. Vienādu punktu summas gadījumā tiek ņemts vērā otrā brauciena rezultāts. 

 

9. Protesti un sodi: 

9.1. Protestiem pret rezultātiem jāiesniedz  rakstiskā formā ne vēlāk kā 20 min. pēc rezultātu oficiālas 

paziņošanas 

9.2. Protesti pret nolikuma pārkāpumiem jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, ne vēlāk kā 

20 minūtes pēc konkrētās klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir finišējis 

pirmais sportists). Protests jāiesniedz sekretariātā un tam ir obligāti jābūt reģistrētam. 

9.3. Protestam jāpievieno drošības naudu EUR 70,00 apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu 

saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Skijoringa komisijai. 

9.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protests jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot 

pārkāpuma punktu, līdz konkrētas klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir 

finišējis pirmais sportists). Šajā gadījumā protestētājs papildus iemaksā EUR 70,00 pa 2T un EUR 220,00 pa 

4T motociklu. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem 

sportists, pret kura motociklu tika iesniegts protests. 

9.5. Sodi par noteikumu pārkāpumiem tiek piemēroti saskaņā ar LaMSF Skijoringa noteikumu prasībām. 

 

10. Finanšu informācija: 

10.1. Sportisti reģistrējoties organizatoram iemaksā sacensību dalības maksu: 
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Dalības maksas (skijoringā un motokrosā) 

 20 EUR (1 klase) 

 30 EUR (2 klases) 

 +5 EUR par katru nākamo klasi 

 

 Dalības maksas bērnu klasēm (skijoringā un motokrosā) 

 10 EUR (1 klase) 

 +5 EUR par katru nākamo klasi 

 

 

10.2. Sportistam, kas piedalās skijoringā un ziemas krosā, jābūt “Skijorings/ Ziemas kross” LaMSF licencei. 

Gada licences cena 30 EUR, vienreizējā licences cena 15 EUR.  

 

LaMSF vērš uzmanību, ka 2019.gadā apstiprinātā licenču kārtība paredz jaunu licences veidu 

 “Skijoringa/ Ziemas krosa” apvienotā licence, kas derīga ziemas pasākumiem – gan skijoringam, gan 

ziemas krosam. Līdz ar to “Motokrosa” gada licence, kas paredzēta pavasara/ vasaras/ rudens 

sezonai, nav derīga skijoringa un ziemas motokrosa sacensībām.  

 
10.3. Sportistam jābūt Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisei. Apdrošināšanai jābūt ar ierakstu 

“Motosports”, minimālā prēmija Nāvei un Invaliditātei 1500 EUR. Sportistiem, kuriem nav savas 

apdrošināšanas polises, būs iespēja apdrošināties uz vietas sacensību dienā un vietā, maksa 10 EUR.  

 

11. Apbalvošana: 

Sacensību posma uzvarētāji (1.-3.vieta) tiek apbalvoti ar kausiem.  

 

Nolikums apstiprināts: 2019.gada 8.janvāris   

 

 

 

 
LaMSF ģenerālsekretārs: 

 

___________________________________ 

/ Kaspars Kuļikovs / 

 

 

 

 

 

 


