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RAŽOTĀJU KAUSA NOLIKUMS 2017 

1. Preambula 

1.1. Šis Ražotāju kausa nolikums 2017 (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību un principus, pēc 
kādiem tiek izcīnīts Ražotāju kauss 2017. gada sezonā (turpmāk – Kauss). 

1.2. Kausa izcīņas mērķis ir veicināt sacensību dažādu motociklu ražotāju (zīmolu) starpā un 
veicināt to iesaistīšanos enduro motosporta popularizēšanā. 

2. Kausa ieguvēji 

2.1. Kausu motosezonas beigās iegūst motocikla ražotājs (zīmols), konkrēti – tā oficiālais 
pārstāvis Latvijā. 

2.2. Kauss ir ceļojošais kauss, t.i. Kausa ieguvējam pēc kausa saņemšanas ir tiesības ar to 
rīkoties līdz nākamās sezonas beigām, pirms kārtējās Kausa pasniegšanas ceremonijas to 
atgriežot LaMSF Enduro komisijai. 

3. Rezultātu noteikšana 

3.1. Katrās Latvijas čempionāta un Latvijas kausa Enduro sacensībās tiek vērtēti E1, E2, E3, 
Senioru un Junioru klašu sportistu rezultāti, kas sarindoti pēc absolūtā kopvērtējuma, t.i. 
pēc katras sacensību dienas speciālo testu un laika sodu summas. 

3.2. Finišējušam sportistam ar sliktāko sacensību dienas absolūtā kopvērtējuma rezultātu tiek 
piešķirts viens Kausa punkts, bet sportistam ar labāko sacensību dienas rezultātu – tik 
Kausa punktu, cik ir finišējušo E1, E2, E3, Senioru un Junioru klašu sportistu. 

3.3. Sacensību sekretariāts, pamatojoties uz sportistu reģistrācijas formu datiem (pēc 
nepieciešamības, arī uz tiesnešu iesniegto informāciju), identificē katra Kausa punktus 
ieguvušā sportista motocikla marku (zīmolu), piemēram, KTM, Honda, Husqvarna, 
Kawasaki utt. 

3.4. Sacensību sekretariāts katras sacensību dienas Kausa punktu ieguvēju sarakstā identificē 
labāko rezultātu (Kausa punktus), kas sasniegts ar katru motociklu marku. 

3.5. Motocikla marka, kas abu dienu summā ieguvusi visvairāk Kausa punktu (vienādu Kausa 
punktu skaita gadījumā – labāko rezultātu otrajā dienā), ir konkrētās sacensības Kausa 
uzvarētājs. 

3.6. Šim Kausa uzvarētājam (ražotāja pārstāvim) ir tiesības publicitātes nolūkos novietot 
uzvarošās markas motociklu (pēc izvēles) apbalvošanas ceremonijas laikā apbalvošanas 
laukuma priekšpusē. 

4. Kausa piešķiršana 

4.1. Kausu sezonas beigās piešķir, pamatojoties uz visu notikušo Latvijas čempionāta un 
Latvijas kausa Enduro sacensību dienu rezultātiem. 

4.2. Katrā sacensību dienā katras motociklu markas iegūtos Kausa punktus saskaita, iegūstot 
katras motociklu markas sezonas Kausa punktus. 
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4.3. Sezonas uzvarētājs ir tā motociklu marka, kas ieguvusi visvairāk sezonas Kausa punktu 
(vienādu sezonas Kausa punktu skaita gadījumā – labākos kopvērtējuma rezultātus pēdējo 
sacensību otrajā dienā). 

4.4. Kausa ieguvējam (ražotāja pārstāvim) ir tiesības publicitātes nolūkos novietot uzvarošās 
markas motociklu (pēc izvēles) Kausa pasniegšanas ceremonijas laikā uz pasākuma 
skatuves vai tās priekšā. 

 

2016. gada 6. decembrī 
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