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APSTIPRINĀTS  

LaMSF Motokrosa komisijā K.Serģis  

2017.gada 1.jūnijs 

APSTIPRINĀTS 

LaMSF ģenerālsekretārs K.Kuļikovs 

2017.gada 1.jūnijs

 

 

Pasaules Junioru čempionāta/kausa motokrosā atlases kandidātu nolikums 2017.gadā 
 

2017.gada Pasaules Junioru čempionāta/kausa  motokrosā atlases kandidātu nolikums (turpmāk – 

Junioru atlases nolikums), ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus pēc kuriem tiek atlasīti 

kandidāti startam Pasaules junioru čempionātā/kausā (turpmāk kopā – nolikums). Ja rodas neskaidrības 

sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, 

paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motokrosa komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā 

nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija. 

 

1. Norises laiks un vieta:   

2017.gada 29.-30.jūlijs, Lange Motokeskus, 62115 Tartu apriņķis, Igaunija. 

  

2. Motociklu klases un vecumi: 

 65cc (pasaules kauss) – 10-12 gadi (65 cc) - (dzimuši starp 01.01.2005. un 27.07.2007.)  

 85cc (pasaules čempionāts) – 12-14 gadi (85 cc) - (dzimuši starp 01.01.2003. un 27.07.2005.)  

 125cc (pasaules čempionāts) – 13-17 gadi (125 cc) – (dzimuši starp 01.01.2000. un 27.07.2004.)  

 

3. Kandidātu atlases noteikumi:   

3.1. Komandas sastāvā var piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, kuri ieguvuši Latvijas Motosporta 

federācijas (LaMSF) licenci. 

3.2. Pasaules Junioru čempionāta/kausa  motokrosā katrā klasē var pieteikt 5 (piecus) sportistus.   

3.3. Pirmos trīs kandidātus nosaka pēc Latvijas čempionāta pirmo  divu posmu (Liepāja, Aizpute) 

rezultātiem. (Pirmie trīs Latvijas sportisti savā klasē) 

3.4. Divu vakanto vietu kandidātus katrā klasē nosaka LaMSF Motokrosa komisija. 

3.5. Ja sportists nav sevi pieteicis vai jebkādu iemeslu dēļ ir atteicis savu dalību Latvijas izlases sastāvā 

dalībai Pasaules Junioru čempionāta/kausa motokrosā sacensībām, vakantā vieta tiek piedāvāta 

nākamajam kandidātam. 

3.6. LaMSF Motokrosa komisija patur tiesības koriģēt Latvijas komandas sastāvu. Jebkurā gadījumā 

Motokrosa komisijai ir tiesības izvēlēties tādu komandas sastāvu, kas pēc būtības un loģikas ir 

optimālākais augstvērtīga rezultāta sasniegšanai. 

 

4. Kandidātu pieteikšanās: 

Kandidātus jāpiesaka LaMSF sekretariātā  līdz 20.06.2017, aizpildot Entry form (pielikumā). 

Neskaidrību gadījumā par pieteikšanos interesēties LaMSF sekretariātā (294441380 vai egija@lamsf.lv). 
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