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2015. g. LATVIJAS ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA SPĪDVEJĀ 

N O L I K U M S 

1. Sacensības notiek atbilstoši FIM Sporta Kodeksam un LaMSF Disciplinārās un Arbitrāžas 

kodeksam. 

1.1. Čempionāta statuss – Latvijas individuālais čempionāts pieaugušajiem ar paralēlo ieskaiti junioriem.  

  

2. Čempionāta laiks, vieta un organizators: 

2.1.  Latvijas atklātais čempionāts notiks 2015.gada 2.augustā, Daugavpilī, SK „Lokomotīve” stadionā. 

2.2.        Biedrība „Speedway Grand Prix of Latvia”, adrese Jelgavas iela 4, Daugavpils, LV-5404 

                        Tālrunis/ fakss: 65438807, e-pasts: speedway-loko@inbox.lv 

 

Nolikums saskaņots: 

Latvijas Motosporta Federācija (LaMSF),adrese: Dzērbenes iela 27, Rīga, LV 1009;  

Tālrunis :6 784 58 51, fakss 6784 58 43, e-pasts: moto@lamsf.lv  

 

3. Dalībnieku sastāvs un pieteikumi: 

3.1. Latvijas 2015.g. čempionāts spīdvejā ir atklāts ārvalstu sportisiem (viņi var ņemt dalību dotajās 

sacensībās), atbilstoši FIM kodeksa 071.2 punktam.  

3.2. Ne vēlēk kā 10 dienas pirms sacensībām dalībniekiem jāiesniedz organizatoram pieteikumi. 

3.3. Galīgie pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā ne vēlāk, kā 2 stundas pirms to sākuma. 

3.4. Pieaicinātajiem ārvalstu sportistiem jābūt savas FMN licencēm un FMN starta atļaujai piedalīties 

Latvijas atklātajā čempionātā.  

3.5. Komplektējot dalībnieku sastāvu, priekšroka tiek dota sportiestiem, kuriem ir LaMSF motosportista 

(treka) licences.  

3.6. Ja iepriekšējos pieteikumos uzrādīto ārvalstu sportistu skaits pārsniedz pieļaujamo, organizators ne 

vēlāk kā 15 dienas pirms sacensību sākuma par to paziņo ārvalstu sportistiem, lai varētu koriģēt 

dalībnieku skaitu 

 

4. Sportistu starta numuri: 

4.1. Starta numuri tiek izlozēti sacensību vietā pēc galīgo pieteikumu iesniegšanas. 

4.2. Sportistus ar krūšu un muguras numuru plāksnēm nodrošina organizators. Dalībniekiem ir tiesības 

izmantot savas numuru plāksnes, saskaņojot to ar organizatoru. 

4.3. Sportisti paši nodrošina ķiveru pārvalku komplektus vai to dara viņus pieteikusī organizācija. 

4.4. Treka rezerves sportistus ar rokas lentēm nodrošina organizators. 
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5.  Sacensību norise: 

5.1.1. Katrs sportists ir tiesīgs savas grupas treniņu laika limitā izbraukt 3 reizes uz treku  katrā no 2 

treniņiem.  

5.1.2. Vienlaicīgi uz treka drīkst atrasties tikai 4 sportisti.  

5.1.3. Sportists ir pats atbildīgs par gatavošanos piedalīties treniņā.  Ja sportist nav gatavs izbraukšanai 

uz treku, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izbraukumā. 

5.2. Parāde   18.00. 

5.3. Pirmais  brauciens  18.15. 

 

6. Apgāde: 

6.1. Organizators sedz izdevumus, kas saistīti ar stadiona īri, tiesniešu, medicīniskā personāla un 

palīgdienesta darbību. 

6.2. Organizators nodrošina dalīniekus ar speciālo degvielu. 

6.3. Organizators ne vēlāk kā 10 dienas pirms sacensībām paziņo braucējiem pārējos apgādes 

noteikumus – balvas fonda izdevumus (punktu naudu), izdevumus saistītus ar izmitināšanu un transporta 

izdevumus. 

6.4. Pārējos izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās (komandējuma izdevumi u.c.) 

sedz dalībnieki. 

 

7. Protesti: 

7.1. Protesti pret sportistiem vai motocikliem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā pirms oficiālo treniņu 

sākuma, pievienojot drošības naudu 70,00 EUR apmērā. 

7.2. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 30 min. pēc rezultātu 

oficiālās paziņošanas, pievienojot drošības naudu 70,00 EUR apmērā. 

7.3.  Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek Treka 

komisijai. 

7.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protestētājs papildus iemaksā 70,00 EUR. 

Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem sportists 

pret, kura motociklu tika iesniegts protests. 

 

8. Apbalvošana: 

8.1. I vietas ieguvējs izcīna Latvijas Čempiona nosaukumu un zelta medaļu. II un III vietu ieguvēji 

izcīna attiecīgi sudraba un bronzas medaļas. 

8.2.  I;II;III vietas ieguvēji tiek noteikts saskaņā ar punktu summu pēc 20. brauciena. 

8.3. Vienādas punktu summas gadījumā čempions un godalgotie tiek noteikti pēc papildus brauciena. 

8.4. Apbalvošana notiks divās nominācijās: 

 Pieaugušo vidū; 

 Junioru vidū – līdz 21 gada vecumam; 

 

9. Oficiālās personas: 

9.1. Sacensību galvenais tiesniesis –Jevgeņijs Lastovka. 

9.2. Sacensību komisārs – pēc LaMSF Treka komisijas norīkojuma. 

9.3. Galveno tiesnešu kolēģiju apstiprina LaMSF Treka komisija. 

 

 

 

 

 


