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                  APSTIPRINĀTS:                                                                                           APSTIPRINĀTS: 

                  LATVIJAS MOTOSPORTA FEDERĀCIJAS                           Bērnu un jauniešu centra 

                  Ģenerālsekretārs                                                                                                "IK AUSEKLIS " 

     Kaspars KUĻIKOVS                                            direktors Vladimirs Šibajevs 

 

                        

          BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA 

                                                                   "IK AUSEKLIS " KAUSS  2017 

     MINI- MOTOKROSA KOMANDĀM. 
 

N O L I K U M S . 

 

BJC "IK AUSKLIS" KAUSS 2017 mini-motokrosa komandām nolikums ir dokuments, kurš nosaka 

sacensību dalībnieku mini-motokrosa komandu sacensības kārtību un principus saskaņā ar 

Starptautiskās motosporta federācijas - FIM Sporta kodeksu, Latvijas Motosporta Federācijas 

- LaMSF Motokrosa noteikumu un šī nolikuma prasībām. 

Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma traktējumu vai arī atklājās nolikuma nepilnības, 

paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš sacensību organizators ar galveno tiesnesi un galveno 

sekretāri. 

 

           >  BJC "IK AUSEKLIS" KAUSS 2017  mini-motokrosa komandām  notiek paralēli 

MĀRUPES KAUSA 2017 izcīņai MINI-motokrosā, 

         >  Sacensības  notiek trasē "VILCIŅI", Jaunmārupē, Mārupes novads. 

             

            Šādos datumos :     1. Posms  07.06.2017-- trešdiena-- sakums pl.15.00 

                                                2. Posms  05.07.2017-- trešdiena-- sākums pl.15.00 

                                                3. Posms  02.08.2017-- trešdiena-- sākums pl.15.00 

                                                4. Posms  23.08.2017-- trešdiena-- sākums pl.15.00 

                                                5. Posms  30.09.2017-- sestdiena-- sākums pl.12.00 

1. Komandu pieteikums: 

           1.1.  Komandu kuru piesaka jābūt LaMSF biedram; 

            1.2. Citu valstu komandas, kuras ir nacionālo federāciju biedri piesaka savu klubu sportistus 

pēc tādiem pašiem principiem, kā LaMSF biedri;   

           1.3. Pirmajā posmā, līdz pirmā brauciena sākumam, komandas pārstāvis iesniedz aizpildītu 

komandas pieteikuma anketu, kuru varēs saņemt sacensību dienā pie sekretariāta, vai pirms 

sacensībām to aizpildīt un izdrukājot no sacensību komandu nolikuma un nodot sacensību vietā 

sekretariātā vai nosūtīt pa ē pastu bierinumoto@inbox.lv ar to sportistu vārdiem, klasēm un vecuma 

grupām, kuri piedalīsies visa seriāla vērtējumā. 

           1.5. Komandas drīkst pieteikt arī nepilnos sastāvos, katrā nākamajā posmā komandu drīkst 

papildināt, līdz pilnam 10. dalībnieku sarakstam. 

            1.6. Ja, kāda komanda nav piedalījusies pirmajā posmā, tad tai ir tiesības pieteikties jebkurā 

posmā , no kura viņa sāk piedalīties sacensībās; 

           1.7. Visiem sportistiem , kuri tiek pieteikti komandās ir jābūt LaMSF licencēm, vai arī ir 

jāiegādājas MINI-motokrosa licenci , pie sacensību organizatora, pēc Mārupes Kausa Izcīņas MINI-

motokrosa nolikuma; 

           1.8. Sportisti ar vienreizējām Mini-Motokrosa licencēm, komandā pieteikti nedrīkst.  
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 2. Komandu sastāvi: 

     2.1. Komandu vērtējumā piedalās visi sportisti, no visām klasēm, un visām vecuma grupām, 

kuras piedalās Mārupes kausa izcīņā Mini-motokrosa 2017; 

    2.2. Pieteikt komandā drīkst ne vairāk, kā 10 sportistus no jebkuras vecuma grupas, un klases; 

    2.3. Ja , sportistam nav LaMSF nacionālās , vai citas valsts nacionālās  licences, tad viņam ir 

jāiegādājas MINI-motokrosa licence; 

    2.4. Pirmie pieci sportisti, tiek obligāti pieteikti ar federācijas nacionālo  licenci, kurā ir 

norādīta piederība vienam klubam; 

    2.5. No sestā līdz 10 sportistam drīkst pieteikt sportistus ar federācijas nacionālajām vai MINI-

motokrosa licencēm, un arī no tā paša kluba, kā pirmie pieci pieteiktie pieteikumā . 

    2.6. Devīto un  desmito  sportistu var pieteikt sarakstā  ar citu nacionālā Federācijas klubu 

piederību , ja no tā kluba ir saņemta rakstiska vai , kāda cita veida atļauja,  

    2.7. Desmito sportistu pēc saraksta var pieteikt arī no citas valsts, ar tās valsts nacionālās 

federācijas licenci.  

    2.8. Pilsētu  vai valstu izlases pieteikt nedrīkst. 

    2.9. Kamēr notiek seriāls sportists komandu nedrīkst mainīt;     

               2.10. Ieteicams komandas sportistiem jābūt vienādai formai; 

    2.11. Ja, komanda pirmajā posmā nav pieteikusi visus 10 sportistus, tad tā var pieteikt sportistus 

arī nākošajos posmos , ja ir brīvas vietas, 

    2.12. Mainīt sportistus , pēc tam kad jau tie bija pierakstīti komandu pieteikumā nedrīkst. 

 

 3. Vērtēšana: 
   3.1. BJC "IK AUSEKLIS" KAUSS 2017 mini-motokrosa vērtējumam sportisti dod punktus pēc 

kopvērtējuma saskaņā ar proporcionālu tabulu startējošo sportistu skaita, tas ir ( ja sacensību 

dienā ir piedalījušies 10 sportisti, tad pēc kopvērtējuma 1. vieta saņem 10 punktus; 2. vieta--9. 

punktus; 3. -- 8 punktus u.t.t. ) 

   3.2. Komandu sacensībās visi sportisti saņem ieskaites punktus, kaut arī nav finišējuši. Tie 

sportisti kuri nav finišējuši ieņem vietu attiecīgi, pēc nobraukto apļu skaita. 

  3.3. BJC "IK AUSEKLIS" KAUSS 2017 mini-motokrosā, tiek vērtēts arī katrā posmā. 

  3.4. Gadījumā, ja BJC "IK AUSEKLIS" KAUSS 2017 mini-motokrosā, posmā vērtējumā 2. vai 

vairākām, komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāka vieta pienākas tai komandai, kurai 

ir augstāka vieta kopvērtējumā posmā MX 50 Rūķīši, tad  Kvads 50 Rūķīši, tad MX50 

Jaunākā grupa, tad MX 50 Vecākā grupa, Kvads 50 Jaunākā grupa, tad Kvads 50 Vecākā 

grupa, tad MX 65 Jaunākā grupa, tad 65 Vecākā grupa, tad Kvads 100 Jaunākā grupa, tad 

Kvads 100 Vecākā grupa, tad MX 85 Jaunākā grupa, tad MX 85 Vecākā grupa, Kvads 70. 

          3.5. Katrā BJC "IK  AUSEKLIS" KAUSS 2017 mini-motokrosa posmā ieskaita ne vairāk kā 4. 

labāko sportistu rezultātus, bet ne vairāk, kā divus no vienas vecuma grupas. 

  3.6. Par kopvērtējuma uzvarētāju  BJC "IK AUSEKLIS" KAUSS 2017 mini-motokrosā  tiek 

noteikta, tā komanda kura iegūst visvairāk punktus, pēc visos posmos izcīnīto punktu summas.  

 3.7. Gadījumā, ja BJC "IK AUSEKLIS" KAUSS 2017 mini-motokrosa kopvērtējumā 2 vai 

vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad priekšroka dodama komandai, kura izcīnījusi 

augstāku vietu pēdējā posmā. 
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   4. Apbalvošana. 

4.1. BJC "IK AUSEKLIS" KAUSS 2017 mini-motokrosā komandām kopvērtējuma ieskaitē,   

pirmās trīs komandas  iegūs  kausu un diplomu. Visu trīs komandu sportisti, kas bija pieteikti 

pieteikumos ,  tiek apbalvoti ar BJC "IK AUSEKLIS " piemiņas medaļām un veltēm. 

4.2. BJC "IK AUSEKLIS" KAUSS 2017  mini-motokrosā posma 3.labākās komandas saņem 

posma kausu un piemiņas veltes. 

 
 

 

  

 

 

   


