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 Starta numuru piešķiršanas kārtība motokrosā 

 
Starta numuru piešķiršanas kārtība motokrosā ir dokuments, kas nosaka secību un principus pēc kuriem tiek noteikts, kā 
sportistiem tiek piešķirti starta numuri dalībai motokrosa sacensībās. Ja rodas neskaidrības sakarā ar kārtības punktu traktējumu 
un interpretāciju vai arī atklājās kārtības 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. Starta numuru piešķiršanas kārtība 2017. gadā 
1.1. Rangu tabula: Visu klašu pirmajiem 20 sportistiem ir noteiktas rangu tabulas saskaņā ar 2016. gada Latvijas čempionāta, 
Latvijas Junioru čempionāta un Latvijas kausa rezultātiem. 
 
1.2. Starta numuru piešķiršanas kārtība: 
1.2.1. MX65, MX85, MX Iesācēji, Mini MX klasēm saskaņā ar 2016.gada Latvijas Junioru čempionāta, Latvijas čempionāta un 
Latvijas kausa ranga tabulām, tālāk rindas kārtībā. 
1.2.2. MX50, MX50 Rūķi klasēm: MX50 un MX50 Rūķi klasēs saskaņā ar 2016. gada MX50 klases rangu tabulu. Tālāk rindas 
kārtībā neatkarīgi no klases, kurā sportists startēs. 
1.2.3. Q70, Q50, Q50 Rūķi klasēm: Q70, Q50 un Q50 Rūķi klasēs saskaņā ar 2016. gada rangu tabula tiek noteikta saliekot 
2016. gada Latvijas Junioru čempionāta Q50 un Q50R klases un Latvijas Junioru čempionāta Q70 klases rezultātus, pirmos 
sešpadsmit starta numurus piešķirot Q50 un Q50R klasei, bet atlikušos četrus starta numurus Q70 klasei. Pārējiem 
sportistiem/ēm starta numuri tiek piešķirti rindas kārtībā, neatkarīgi no klases, kurā sportists startēs. 
1.2.4. Q Juniori, Q100, Bērnu b/v klasēm: Q Juniori, Q100 un Bērnu b/v klases rangu tabula tiek noteikta saskaņā ar visu 
klašu sportistu 2016. gada Latvijas Junioru čempionāta rezultātiem, neatkarīgi no klases. Vienādas punktu summas gadījumā, 
tiek ņemti vērā punkti Q Juniori, tad Q100 un tad Bērnu b/v klases sportisti. Pārējiem sportistiem starta numuri tiek piešķirti 
rindas kārtībā, neatkarīgi no klases, kurā sportists startēs.  
1.2.5. MX1, MX2 klasēm: MX1, MX2 klases sportistu rangu tabula tiek noteikta saliekot 2016. gada Latvijas čempionāta 
rezultātus, neatkarīgi no klases. Vienādas punktu summas gadījumā, priekšroka tiek dota MX1 un tad MX2 klases sportistiem.  
1.2.6. MX125, A16+, Dāmas: MX125, A16+ un Dāmu klašu sportistu/es rangu tabula tiek noteikta saliekot 2016. gada Latvijas 
čempionāta MX125 klases un Latvijas kausa A16+ un Dāmas klases rezultātus, pirmos desmit starta numurus piešķirot MX125 
klasei, bet atlikušos desmit A16+ klasei. Pārējiem sportistiem/ēm starta numuri tiek piešķirti rindas kārtībā, neatkarīgi no klases, 
kurā sportists startēs. Ja sportisti piesaka divus vienādus nummurus gan MX125 un A16 klasē,tad priekšroka tiek dota MX125 
klases sportistam. Ja starta numurs, uz kuru pretendē A16 klases sportists, ir izsniegts MX125 klases sportistam,  tad sportistam 
A16klasē, ir tiesības saņemt bez maksas sev vēlamo starta numuru no brīvajiem ārpus ranga numuriem. 
 
1.2.7. Blakusvāģu un Blakusvāģu Veterānu klasēs saskaņā ar 2016. gada Blakusvāģu klases rangu tabulu. Tālāk rindas 
kārtībā neatkarīgi no klases, kurā sportists startēs.  
1.2.8. Q Veterāni, Q Hobby, Q Dāmas klasēs: Q Veterānu, Q Hobby un Q Dāmas klases rangu tabula tiek noteikta saskaņā 
ar attiecīgo klašu 2016. gada Latvijas kausa rezultātiem, neatkarīgi no klases. Vienādas punktu summas gadījumā, priekšroka 
tiek dota Q Veterānu klasei, pēc tam Q Iesācēju klasei. Pārējiem/ām sportistiem/ēm starta numuri tiek piešķirti rindas kārtībā, 
neatkarīgi no klases, kurā sportists/es startēs.  
1.2.9. Q PRO un Q Amatieru klasēs saskaņā ar 2016. gada Q PRO klases rangu tabulu. Tālāk rindas kārtībā neatkarīgi no 
klases, kurā sportists/es startēs.  
1.2.10. Veterāni un Seniori klasēs: Veterānu un Senioru klases sportistu rangu tabula tiek noteikta saliekot 2016. gada Latvijas 
čempionāta rezultātus, neatkarīgi no klases. Vienādas punktu summas gadījumā, priekšroka tiek dota Veterānu klasei un tad 
Senioru klasei. Pārējiem sportistiem starta numuri tiek piešķirti rindas kārtībā, neatkarīgi no klases, kurā sportists startēs. 
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1.2.11. A25+ un A35+ klases sportistu rangu tabula tiek noteikta saliekot 2016. gada Latvijas kausa A25+ un A35+ rezultātus, 
neatkarīgi no klases. Vienādas punktu summas gadījumā, priekšroka tiek dota A25+ un pēc tam A35+ klases sportistam. 
Pārējiem sportistiem starta numuri tiek piešķirti rindas kārtībā, neatkarīgi no klases, kurā sportists startēs.  
 
1.3. MX65, MX85, MX125, Dāmas un Iesācēju klases sportisti, kuri grib startēt pirmā vai otrā dienā kādā no Latvijas čempionāta 
vai Latvijas Kausa posmiem vairāk kā vienā klasē, saņemot licenci, jāsaņem numuru arī otrā klasē, kurā sportists vēlas startēt 
nemaksājot par to. 
 
1.4. Sacensību dienā sportistam piešķir jebkuru ārpus ranga brīvo starta numuru. 
 
1.5. Latvijas Nacionālā Reģionu Kausā sportisti piedalās ar saviem piešķirtajiem/ iegādātajiem sezonas numuriem. Gadījumā, 
ja starta numuri sakritīs, tad uz krekliem mainīt tos nevajadzēs, bet uz motocikla rindas kārtībā pievienots 1, 2, 3 utt. 
Piemēram: Ja atbrauc sportists ar 77 numuru, tad tā viņš tiek reģistrēts, ja ir vēl viens ar tādu pašu numuru, tad tam liek priekšā 
1 un viņu uz visu sezonu šajā seriālā reģistrē ar 177 numuru, ja ir arī trešais, tad liek priekšā 2 un viņam uz visu sezonu 277 
numurs, utt. 
 
2. Starta numuru maiņas kārtība 
2.1. Rangu tabulas starta numuri un pārējie brīvie numuri, kuri tiek piešķirti rindas secībā, ir bezmaksas. 
2.2. Sportistiem, kuriem rangu tabulā ir 13.starta numurs, ir tiesības mainīt to bez maksas uz ārpus ranga brīvo starta numuru. 
2.3. Sportistiem līdz 2017.gada 1. martam ir rezervēti viņu 2016. gada maksas starta numuri ārpus rangu tabulām. 
2.4. Ja sportists vēlas startēt ar savu privāto numuru, kurš nav rezervēts saskaņā ar punktiem 2.1. un 2.3. vai saglabāt 2016. 
gada starta numuru, viņš iesniedz LaMSF sekretariātā iesniegumu līdz 2017.gada 1. martam un samaksā 35,00 EUR. MX50, 
Q50 un Bērnu b/v klašu braucēji no šīs maksas tiek atbrīvoti. 
2.5. No 2017. gada 1.marta par maksu 35,00 EUR ir pieejams jebkurš brīvais starta numurs ārpus rangu tabulas. MX50 un 
Q50 un Bērnu b/v klašu braucēji no šīs maksas tiek atbrīvoti. 
2.7. MX50, MX65 un Q50,Q100, Bērnu b/v sportistiem, pirmo reizi uzsākot dalību LaMSF rīkotajās sacensībās, ir tiesības bez 
maksas izvēlēties jebkuru brīvo starta numuru, kā arī brīvos ranga nr., izņemot pirmās 3 vietas. 
2.8. Ja sportistam, kurš izcīnījis pirmo vietu ir savs privātais starta numurs ārpus ranga tabulas un viņš plāno startēt tai pašā 
klasē, tad tam ir tiesības paturēt to bez maksas. 
2.9. Sportistiem, kuri piedalās ar Pasaules un Eiropas čempionātu piešķirtiem patstāvīgiem starta numuriem, ir tiesības saņemt 
bez maksas tādu pašu numuru arī Latvijas čempionātā. Pieprasot starta numuru pēc šī nosacījuma, sportists apliecina savu 
dalību šajos starptautiskajos čempionātos ar jau izsniegtu Eiropas vai Pasaules čempionāta sportista licenci. Šis punkts attiecas 
tikai uz gadījumiem, kad sportists iegādājas FIM/ FIME gada licenci. 
2.10. Ja starta numurs, uz kuru pretendē Pasaules vai Eiropas čempionāta dalībnieks, ir bijis aizņemts 2015. gadā, sportistam, 
kuram bija šis starta numurs un kurš var pretendēt uz to, ir tiesības saņemt bez maksas sev vēlamo starta numuru no brīvajiem 
ārpus ranga numuriem. 
2.11. Sportists ranga tabulas ietvaros ir tiesīgs samainīties ar cita sportista numuru par brīvu, ja tas sportists piekrīt, izņemot 
pirmos 3 ranga numurus. 
2.12. Sportists var saņemt arī ranga numuru par maksu 35,00 EUR, ja pats pēc rezultātiem nav pirmajā divdesmitniekā ranga 
tabulā, bet 2016.gada sezonā ir bijis pirmajā divdesmitniekā jebkuras klases rangā, izņemot pirmos 3 numurus, ja no numura 
atsakās ranga tabulas sportists.  
 
3. Starta numuri ar citu motosporta veidu licencēm un ārzemju sportistiem. 
3.1. Sportistiem ar citu LaMSF sporta veidu licencēm ir tiesības izvēlēties starta numurus, piešķirtu citā LaMSF motosporta 
veidā, bez maksas, ja tāds starta numurs ir brīvs, izņemot pirmos 3 ranga numurus.    
3.2. Ārzemju sportistiem, kuri sacensībās startē ar savas valsts federācijas izsniegtu licenci, ir tiesības izvēlēties jebkuru brīvo 
starta numuru, izņemot ranga pirmās 3 vietas.   
3.3. Tajos Latvijas Čempionāta un Igaunijas čempionāta posmos, kurš notiek Igaunijas teritorijā, vienādu numuru gadījumā 
priekšroka tiek dota tās valsts sportistiem, kuru teritorijā notiek sacensības. 


