
 

 

 

SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

1. Sacensību norises datums, vieta. 

1.1. Sacensību norises datums – 7.septembris Latvijas čempionāta 5.posms, LK velotriālā 4.posms 

                                                    8. septembris Latvijas čempionāta 6.posms 

                                                    7-8.septembris 2019.gada Baltijas čempionāts (divu dienu soda punktu summa).  

1.2. Sacensību norises vieta, sekretariāts – Sporta un atpūtas centrs “Rullītis”, Aku ceļš 1, Jelgava, LV-3008. 

          GPS N56°36.055', E23°41.409'  

GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/86WtH5Xzy8D2 

 
 

 

2. Organizators: 

Biedrība „AgarskaTriāla Klubs”, reģ.Nr.40008058268, jur.adrese: Aviācijas iela 9, Jelgava. Tālr. +37128853939, 

+37126512025, egilsa@ml.lv 
 

 

3. Oficiālās personas: 

3.1. Sacensību tiesnešu kolēģija:   vārds, uzvārds    Licence  .    

 

              -    Sacensību direktors                        Ketija Agarska                         LaMSF B 

              -    Žūrijas prezidents                           Egils Agarskis                         FIM 11813 

              -    Kluba Žūrijas loceklis                    Voldemārs Mateuss                 LaMSF A 

              -    Sacensību galvenais tiesnesis         Roberts Prulis                          LaMSF A 

              -    Galvenā sekretāre                           Ilze Prule                                  LaMSF B    

              -    Vides aizsardzības inspektors        Voldemārs Mateuss                  LaMSF A 

  -    Tehniskās komisijas priekšnieks   Voldemārs Mateuss                  LaMSF A 

   
  

4. Jurisdikcija: 

Sacensības notiek atbilstoši BMA un LaMSF Triāla noteikumiem un šo sacensību nolikumam. 

E grupu (velo) kausa izcīņa notiek pēc LaMSF Triāla noteikumiem un saskaņā ar vienošanos (līgumu) starp LaMSF 

un LRF. 

 

5. Sacensību dalībnieki un mototehnika: 

 A un Baltijas čempionāta (Championship) grupa (sarkanas bultas) – dalībniekiem no 14 gadu vecuma ar 

motocikliem bez kubatūras ierobežojuma;  

LaMSF Kausa izcīņā:  

 B un (Baltijas čempionāta International 1) grupa – dalībnieki no 13 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras 

ierobežojumiem (zilas bultas); 

 C un (Baltijas čempionāta International 2) grupa – dalībnieki no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras 

ierobežojumiem (dzeltenas bultas);  

 D un (Baltijas čempionāta Hobby) grupa – dalībnieki bez vecuma un kubatūras ierobežojumiem (zaļas bultas);  

 Mini A –dalībnieki dzimuši 2007.g.(2019.g.paliek 12 gadi) un jaunāki (baltas bultas ar uzlīmi A);  
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 Mini B – dalībnieki dzimuši 2007.g. un jaunāki ( baltas bultas ar uzlīmi B);  

 Mini C - dalībnieki dzimuši 2007.g. un jaunāki ( baltas bultas ar uzlīmi C);  

 Sievietes- dalībnieces bez vecuma ierobežojumiem tiek vērtētas pēc absolūtā vērtējuma  

 Brīvā grupa – enduro vai cita veida motocikli (izņemot triāla) bez kubatūras ierobežojumiem no 14.gadu vecuma 

(bez bultām);  

 E elite       – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojuma (sarkanas bultas)  

 E eksperti – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (zilas vai dzeltenas bultas);  

 E inter       – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (zaļas bultas);  

 E iesācēji   – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (baltas vai bez bultām) 

 

6. Trase: 

  Sacensības notiek Ruļļu karjerā, Ruļļu kartinga trasē, Kartinga sporta centra un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 

Igate” privātajā teritorijā. Publiskie ceļi netiek izmantoti. 

       Moto A, B, C, D grupām 9 posmi 3 apļi. 

       Mini A, Mini B un Brīvā grupa 6 posmi 3 apļi 

       Mini C grupai 5 posmi 2 apļi 

       E grupām 6 posmi 2 apļi (iespējami 7 posmi 2.apļi). 

       Apļa garums 2400 m., elektro un mini apt.800 m. 

 

7. Sacensību norise : 
7.septembrī 

 Reģistrācija un tehniskā kontrole  abām sacensību dienām – 9:00 - 10:00  

 Atklāšanas parāde, Žūrijas komisijas sēde, dalībnieku sapulce – 10:20 

 Pirmā dalībnieka starts - 11:00 

 Kontroles laiks trasē- 270 min,  

 Apbalvošana 30.min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, ap 17:00 

 

8.septembrī 

 Reģistrācija un tehniskā kontrole  – 9:00 - 9:30 (Dalībniekiem kuri ierodas tikai uz otrās dienas sacensībām). 

 Pirmā dalībnieka starts - 10:00 

 Kontroles laiks trasē- 270 min,  

 Apbalvošana 30.min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, ap 16:00 

 
 

8. Apbalvošana. 

Pirmo 3. vietu ieguvēji visās vērtējuma grupās tiek apbalvoti saskaņā ar Latvijas un Baltijas 2019.gada triāla noteikumiem.  

 

9.Finansu informācija : 

9.1 Dalības maksa sacensību dienā skaidrā naudā Euro. 

A, B, C, D, E elite, E eksperti, E inter, - 30 EUR  

Mini vecāki par 8 gadiem -  25 EUR  

Mini līdz 8 gadiem - 15 EUR  

E iesācēji 20 EUR  

9.2 Dalībnieki, kuri piedalās gan Latvijas, gan BČ maksā dalības maksu uzreiz par divām dienām A,B,C.D 

(Championship, International, Hobby)                - 60 EUR 

Vienreizējā licence saskaņā ar LaMSF 2019.gada Diferencēto biedru maksu nolikumu, (uzrādot apdrošināšanu – 

1500 EUR. Apdrošināšana E grupām nav obligāta. 

Vienreizējā licence LaMSF klubu biedriem A, B, C, D grupās 20 EUR  

Mini grupās 15 EUR, Velo grupās 10 EUR  

Visām vienreizējām licencēm individuālajiem dalībniekiem, kuri nav LaMSF klubu biedri: plus 25% piecenojums 

un 21% pvn 

 

 

 

 



10. Pieteikšanās sacensībām: 

   10.1 Jāreģistrējas elektroniski:  

https://forms.gle/q2LYzDrYujRApDyVA 

 

   10.2 Pieteikšanās līdz - 31. augustam. 

 

12. Papildus informācija. 

 

Sacensības notiek Biedrības “Mehu absolventi” rīkotā pasākuma Mehatrons ietvaros. Informācija par kopējo 

pasākuma norisi  un programu http://www.mehiem.lv/?page_id=6730 

Nakšņošana iespējama sacensību vietā teltīs.  

Sacensību teritorijā darbosies kafejnīca. 

Sacensību teritorijā pieejamas peldvietas karjerā. 
 

 

Apstiprināts 

Biedrība „Agarska TK”           

Valdes loceklis  Ketija Agarska 

 

Paraksts.  

       

Apstiprināts 

LaMSF ģenerālsekretārs  

Kaspars Kuļikovs 

 

Paraksts 
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