
                                                        
 

  
“WILD KIDS”  

Baltijas Minikausa 4.posms 
TRIĀLĀ 

 
 2019.g. 31.augusts  

 

 

 

SACENSĪBU NOLIKUMS 

 
1. Sacensību norises datums, vieta: 

1.1. Sacensību norises datums – 31.augusts 2019.g. 

1.2. Sacensību norises vieta – “Moto trase Peltes” Zinātnes iela 11, Peltes, Sigulda. 

WAZE: Moto trase Peltes  

Google maps: https://goo.gl/maps/8E77zEGi9asqVqZ98  

 

Pasākuma atbalstītāji: Wild Kids, Siguldas Pašvaldība, Siguldas Minimoto, Maiznīca Flora, Skrīveru 

Saldumi, Motosports, Albertīnes Saldējums, Dimanti Motorparks Stāmeriena. 

 

2. Organizators: 

Biedrība Motoklubs Sigulda, Reģ. Nr. 40008278228, juridiskā adrese: Klusā 2, Peltes, Siguldas pag., 

Siguldas nav., LV 2150. Tālr. +37129874628, mksigulda@gmail.com  

 

3. Oficiālās personas: 

3.1. Sacensību tiesnešu kolēģija:   vārds, uzvārds    Licence  . 

-    Sacensību galvenais tiesnesis- 

      Atbildīgais sporta darbinieks 

      (mob. 29822984)             Roberts Prulis                           LaMSF A 

-     Sacensību organizators Kaspars Kuļikovs     - 

 -    Sacensību sekretāre                                        Kristīne Kuļikova                     -   

    

4. Jurisdikcija: 

Sacensības norisinās pēc BMA triāla komisijas apstiprināta 2019.gada Minikausa nolikuma, LaMSF Sporta 

kodeksa, LaMSF Ētikas kodeksa un Latvijas Triāla noteikumiem, ciktāl šis nolikums nenosaka citādi. 

 

5. Sacensību dalībnieki un mototehnika: 

Minikauss notiek saskaņā ar “Baltijas Minikausa” noteikumiem A, B, C grūtības trasēs (baltas bultas ar 

klases A, B vai C uzlīmi) un Dip Dap (bērni ar skrejriteņiem bez bultām). Klases tiek iedalītas pēc 

meistarības līmeņa – A (grūtākā), B (vidēja), C (vieglākā). Maksimālais vecuma limits 12 gadi (tas ir, 

dzimuši 2007.g., 2019.g. paliek 12 gadi). 

 

6. Trase: 

A, B klases: 5 posmi, 3 apļi 

C un DipDap klases: 5 posmi, 2 apļi 

 

7. Sacensību norise: 

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija – 11:00 – 11:50. 

Dalībnieku sapulce 11:50. 

Starts visiem dalībniekiem vienlaicīgi – 12:00. 

Dalībniekiem ir atļauts braukt posmus jauktā secībā. 
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Kontrollaiks triālā visām grupām 2 stundas.  

Galvenajam tiesnesim it tiesības pagarināt kopējo sacensību kontrollaiku.  

Apbalvošana ap 14:30 (vai 15 minūšu laikā pēc pēdējā finišējušā dalībnieka). 

 

8. Apbalvošana: 

Visi sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un pasākuma atbalstītāju sarūpētām balvām. 

Visiem  sacensību dalībniekiem ir obligāti jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā.  

 

9.Finanšu informācija: 

9.1 Dalības maksa (visām klasēm): 10 eur, sacensību dienā skaidrā naudā. 

9.2. Dalības maksa Siguldas novadā deklarētajiem bērniem: 7 eur, sacensību dienā skaidrā naudā. 

9.3. Licence: Sacensībās drīkst startēt dalībnieki ar FMN nacionālām licencēm. Dalībniekiem, kuriem nav 

gada licences, sacensību vietā tiek noformēta FMNR vienreizējā licence saskaņā ar FMNR noteikumiem 

(maksa 2 EUR). 

9.4. Apdrošināšana: Sacensību dalībniekiem jābūt nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisei motosportā. Dip 

Dap klasei licence un apdrošināšana nav nepieciešama. 

 

10. Pieteikšanās sacensībām: 

Obligāta priekš-reģistrācija elektroniski līdz 29.augustam http://ejuz.lv/tbu  

 

11. Drošība un atbildība: 

11.1. Katram dalībniekam jābūt asistentam, kas atbild par sportistu sacensību laikā un obligāti asistē posmos, 

pretējā gadījumā tiesnesis var neielaist posmā. Asistents katram sacensību posmam tiek reģistrēts no rīta 

sekretariātā, reģistrējot sportistu. Asistentam ieejot posmā vēlama ķivere. 

11.2. Asistentam (vecākiem, trenerim) ir atļauts turēt bērnus aiz aizmugurējā dubļu sarga, šādā gadījumā tiek 

piemēroti maksimālie 5 soda punkti. 

11.3. Dalībnieki ar posma tiesneša atļauju drīkst ieiet apskatīt posmus visos 3 apļos.  

11.4. Apstiprinot bērna dalību sacensībās, vecāki vai to pārstāvji atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas 

organizatoriem vai citām pasākumu organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai 

materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējuma atgūšanu tiesas ceļā. 

11.5. Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un 

fotografēšana no organizatoru puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Reģistrējoties pasākumā kā 

dalībnieks, tā nepilngadīgā vecāki vai pārstāvis ar savu parakstu uz veidlapas piekrīt, ka dalībnieks var tikt 

fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās un audiovizuālajos ierakstos, ka 

viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un organizatora vai citu tam pilnvaroto trešo pušu 

komunikācijas rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoram vai 

attiecīgi pilnvarotai trešajai personai, šādu materiālu organizators vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var 

izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam 

mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto 

apmeklētājam. 

 

 

Apstiprināts 

Biedrība Motoklubs Sigulda  

Valdes loceklis 

Kaspars Kuļikovs  

 

Paraksts    z.v. 

Apstiprināts 

LaMSF Triāla komisijas vadītājs  

Egils Agarskis 

 

Paraksts 

              z.v. 
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