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Latvijas klubu Kausa izcīņas (turpmāk – Latvijas klubu Kausa izcīņa) motokrosā nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un 
principus pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas Kausa izcīņas klubiem motokrosā sacensības (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.  
 
Latvijas klubu Kausa izcīņa notiek paralēli Latvijas Kausa izcīņai motokrosā, kur var piedalīties arī ārzemju klubi.   
 
Nolikumā lietotie saīsinājumi: 
Latvijas Motosporta Federācija – LaMSF 
Disciplinārā Arbitrāžas komisija – DAK 

   Nacionālās Motosporta Federācijas – FMN 
Starptautiskā Motociklistu Federācija – FIM 
Baltijas Motosporta Asociācija – BMA (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas FMNs)  

 
1. Kluba sastāvs 
1.1. Piederību klubam nosaka sportista FMN (Nacionālās Motosporta federācijas) derīga licence. 
1.2. Kluba sastāvā vienā posmā drīkst startēt ne vairāk kā divi ārzemju sportisti ar LaMSF izdotām licencēm. Sportistam, kurš 
nav Latvijas pilsonis, ārzemnieka statusu nosaka sportista FMN derīga licence.  
1.3. Sezonā kopā klubs var pieteikt ne vairāk kā piecus ārzemju sportistus. Klubs par katru citas FMN sportistu iemaksā 
LaMSF standarta licences cenu ar koeficentu x 2,5. Ja sportists ir Latvijas Republikas pilsonis, bet tam ir spēkā esoša citas 
valsts federācijas licence, tam ir tiesības izņemt LaMSF licenci pēc parastā tarifa samaksas. Citas FMN (ārzemju) sportistam 
LaMSF licence var tikt izsniegta tikai pēc tam, kad LaMSF veic pieprasījumu apstiprinājumam no šī sportista valsts 
federācijas, tādēļ Latvijas Republikas pilsonim, kuram jau ir spēkā esoša citas valsts licence, plānojot papildus izņemt LaMSF 
licenci dalībai LaMSF rīkotajās sacensībās, ir jāpiesaka šī licence LaMSF sekretariātā 7 darba dienas iepriekš. Latvijas 
Republikas pilsonis, kurš ir saņēmis LaMSF licenci iepriekš minētajā kārtībā, nav uzskatāms par ārzemju sportistu. 
1.4. Ārzemju sportistus LaMSF klubu sastāvā var pieteikt visai sezonai vai jebkuram Kausa posmam atsevišķi, nepārsniedzot 
punktos 1.2. un 1.3. minēto limitu. 
1.5. Latvijas klubu Kausa izcīņā klubs nevar pieteikt ārzemju sportistus Iesācēju, A16+, A25+, A35+, Q Hobby un Q Amatieru 
klasēs. 
1.6.  Kluba sportistiem ieteicama vienāda forma (krekli ar kluba simboliku un nosaukumu). 
1.7. Sportists sezonas laikā drīkst dot ieskaiti tikai tā kluba kopvērtējumā, kas norādīts LaMSF izdotajā sportista licencē. 
Sportists sezonas laikā drīkst mainīt klubu tikai ar rakstisku tā kluba atļauju, kas norādīts LaMSF izdotajā licencē. Visi punkti, 
ko sportists ir guvis līdz kluba maiņai, paliek un tiek skaitīti kopvērtējumā tam klubam, kura sastāvā tas ir startējis. Jaunā kluba 
kopvērtējumam sportists punktus var dot tikai pēc oficiālas kluba maiņas. Mainot klubu sportistam ir no jauna jāiegādājas 
LaMSF licence un iepriekšējās licences izmaksas netiek kompensētas. Apdrošināšanas polise paliek spēkā esošā. 
Individuālajā vērtējumā sportists saglabā visus sezonā izcīnītos punktus, neatkarīgi no tā, kura kluba sastāvā tas ir startējis. 
 
 
2. Vērtēšana 
2.1. Latvijas klubu Kausa izcīņas uzvarētāji tiek noteikti pēc visos Latvijas Kausa izcīņas posmos izcīnīto punktu summas. 
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2.2. Gadījumā, ja Latvijas klubu Kausa izcīņas kopvērtējumā diviem vai vairākiem klubiem ir vienāds punktu skaits, tad 
priekšroka dodama tam klubam, kura sportistiem ir vairāk pirmās individuālās vietas, tālāk - otrās, trešās utt. vietas. 
2.3. Katrā posmā klubu vērtē pēc 5 labākiem rezultātiem pēc tabulas (skat. pielikumā), kur sportisti saņem punktus katrā 
braucienā saskaņā ar katras klases startējošo sportistu skaitu (Skatīt pielikumā klubu vērtējuma tabulu).  
2.4. Klubam ieskaiti dod sportisti no 18 klasēm: MX65, MX85, MX OPEN, MX125, Dāmas, Q PRO, Q Amatieri, Q Veterāni, Q 
Hobby, Q Juniori, b/v, b/v Veterāni, A16+, A25+, A35+, Seniori un Iesācēji: 

2.4.1. Vienā posmā ieskaiti klubam dod tikai viens katras klases labākais sportists;   
2.4.2. Kluba sportists var dot ieskaiti vairākās klasēs, ja braucieni nenotiek vienā posmā (t.i., sportists kluba interesēs 
dažādos posmos var startēt dažādās klasēs); 
2.4.3. Q Dāmas + Q Hobby + Q Veterāni kopējā braucienā klubam ieskaiti var dot viens braucējs no katras klases. 
2.4.4. klubu ieskaitē B/V un B/V veterānu klases rezultātam tiek piemērots koeficients 1.5. 

2.5. Mini MX klases sportisti dod ieskaiti klubiem pie nosacījuma, ja līdz pirmajam Latvijas Kausa posmam LaMSF ir 
reģistrētas vismaz 7 sportista gada licences. 

 
 
3. Apbalvošana 
Latvijas klubu Kausa izcīņas kopvērtējuma I vietas ieguvēji izcīna Latvijas kluba Kausa izcīņas nosaukumu, kausu un diplomu, 
bet II un III vietu ieguvējus klubus apbalvo ar diplomiem. 
 
 
 

 


