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Latvijas Motosporta Federācijas 
Motokrosa komisijas e-sēdes 
PROTOKOLS 
 
05.09.2016.  Nr. 7/2016 
 
Sēdē piedalās:           Aldis Baltiņš  
              Leons Kozlovskis 
   Dzintars Baltais 
   Fīlips Kempelis  
   Mareks Štrauss 
   Ēriks Eizāns 
   Arvis Sanders 
   Kristers Serģis 
   Zigmārs Sondors 
 
LaMSF motokrosa komisijas e-sēdes dienas kārtība 
 
1. Priekšlikums par apvienotu braucienu MX2 un MX125 klasēm LČ posmā Dobelē. 
2. Priekšlikums par dienas kārtības maiņu LČ solo posmā Dobelē. 
3. Priekšlikums atļaut T.Leokam piedalīties MX1 un MX2 klases braucienos LČ posmā 
Dobelē. 
4. Par ‘’ LATVIJAS ČEMPIONĀTA MOTOKROSĀ NOLIKUMS 2016. gadam ‘’ punkta 
nr.8.1.izmaiņu. 
5.  Par starta numuru atbilstību. 

 
1. M.Sniķeris iesniedz priekšlikumu apvienot MX2 un MX125 klašu braucienus LČ 
Superfināla posmā Dobelē, kā arī noteikt, ka sportisti apvienotajā braucienā pie starta 
stājas sekojošā secībā: 
1 stājas ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
2 stājas ātrākā laika īpašnieks MX125 klasē 
3 stājas 2.ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
4 stājas 2.ātrākā laika īpašnieks MX125 klasē 
5 stājas 3.ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
6 stājas 3.ātrākā laikq īpašnieks MX125 klasē 
u.t.t. pēc šāda principa 
 
Priekšlikums: apvienot MX2 un MX125 klašu braucienus LČ Superfināla posmā 
Dobelē, kā arī noteikt, ka sportisti apvienotajā braucienā pie starta stājas sekojošā 
secībā: 
1 stājas ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
2 stājas ātrākā laika īpašnieks MX125 klasē 
3 stājas 2.ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
4 stājas 2.ātrākā laika īpašnieks MX125 klasē 
5 stājas 3.ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
6 stājas 3.ātrākā laikq īpašnieks MX125 klasē 
u.t.t. pēc šāda principa.  
Balsojums:  
PAR –  A.Baltiņš, K.Serģis, F.Kempelis, L.Kozlovskis, M.Štrauss, Dz.Baltais, Ē.Eizāns 
PRET – A.Sanders,  
ATTURAS – Z.Sondors. 
Lēmums: apvienot MX2 un MX125 klašu braucienus LČ Superfināla posmā Dobelē, 
kā arī noteikt, ka sportisti apvienotajā braucienā pie starta stājas sekojošā secībā: 
1 stājas ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
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2 stājas ātrākā laika īpašnieks MX125 klasē 
3 stājas 2.ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
4 stājas 2.ātrākā laika īpašnieks MX125 klasē 
5 stājas 3.ātrākā laika īpašnieks MX2 klasē 
6 stājas 3.ātrākā laikq īpašnieks MX125 klasē 
u.t.t. pēc šāda principa. 
 
2. M.Sniķera priekšlikums par dienas kārtības maiņu LČ solo posmā Dobelē. 
Priekšlikums: apstiprināt M.Sniķera iesniegto dienas kārtību LČ posmam Dobelē. 
Balsojums:  
PAR – A.Baltiņš, F.Kempelis, Ē.Eizāns, L.Kozlovskis, A.Sanders, K.Serģis, Dz.Baltais, 
M.Štrauss,  
ATTURAS - Z.Sondors 
Lēmums: apstiprināt M.Sniķera iesniegto dienas kārtību LČ posmam Dobelē.. 
 
3. Priekšlikums atļaut T.Leokam piedalīties MX1 un MX2 klases braucienos LČ posmā 
Dobelē. Gadījumā, ja T.Leoka rezultāts tiek skaitīts kāda Kluba čempionāta komandas 
ieskaitē, tad tajā, kurā ir iegādāta LČ licence. 
Priekšlikums: atļaut T.Leokam piedalīties MX1 un MX2 klases braucienos LČ posmā 
Dobelē. Gadījumā, ja T.Leoka rezultāts tiek skaitīts kāda Kluba čempionāta 
komandas ieskaitē, tad tajā, kurā ir iegādāta LČ licence. 
Balsojums:  
PAR – A.Baltiņš, F.Kempelis, Ē.Eizāns, L.Kozlovskis, A.Sanders, K.Serģis, Dz.Baltais, 
M.Štrauss,  
ATTURAS - Z.Sondors 
Lēmums: atļaut T.Leokam piedalīties MX1 un MX2 klases braucienos LČ posmā 
Dobelē. Gadījumā, ja T.Leoka rezultāts tiek skaitīts kāda Kluba čempionāta 
komandas ieskaitē, tad tajā, kurā ir iegādāta LČ licence. 
 
4. A.Baltiņa priekšlikums mainīt ‘’ LATVIJAS ČEMPIONĀTA MOTOKROSĀ NOLIKUMS 
2016. gadam ‘’ punktu nr.8.1. ‘’ Latvijas čempionāta sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu 
ieguvēji tiek apbalvoti : 
 - uzreiz pēc SUPERFINĀLA pēdējā dienas brauciena tiek rīkota gada apbalvošana, kurā 
tiek pasniegti Latvijas Čempionāta uzvarētāju kausi, 
 - gada noslēguma pasākumā ar medaļām un prēmijām saskaņā ar punktu 8.6.’’ 
un izteikt to sekojošā redakcijā : 
8.1. Latvijas čempionāta sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti : 
 - uzreiz pēc SUPERFINĀLA pēdējā dienas brauciena tiek rīkota kopvērtējuma pirmo triju 
vietu ieguvēju apbalvošana, kurā tiek pasniegti Latvijas Čempionāta uzvarētāju plāksnes, 
 - gada noslēguma pasākumā ar Kausiem un prēmijām saskaņā ar punktu 8.6. 
 
Priekšlikums: izteikt ‘’ LATVIJAS ČEMPIONĀTA MOTOKROSĀ NOLIKUMS 2016. 
gadam ‘’ punktu nr.8.1.sekojošā redakcijā : 
8.1. Latvijas čempionāta sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji tiek 
apbalvoti : 
 - uzreiz pēc SUPERFINĀLA pēdējā dienas brauciena tiek rīkota kopvērtējuma pirmo 
triju vietu ieguvēju apbalvošana, kurā tiek pasniegtas Latvijas Čempionāta 
uzvarētāju plāksnes, 
 - gada noslēguma pasākumā ar Kausiem un prēmijām saskaņā ar punktu 8.6. 
Balsojums:  
PAR – A.Baltiņš, F.Kempelis, Ē.Eizāns, L.Kozlovskis, A.Sanders, K.Serģis, Dz.Baltais, 
M.Štrauss, Z.Sondors 
Lēmums: izteikt ‘’ LATVIJAS ČEMPIONĀTA MOTOKROSĀ NOLIKUMS 2016. gadam 
‘’ punktu nr.8.1.sekojošā redakcijā : 
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8.1. Latvijas čempionāta sezonas kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji tiek 
apbalvoti : 
 - uzreiz pēc SUPERFINĀLA pēdējā dienas brauciena tiek rīkota kopvērtējuma pirmo 
triju vietu ieguvēju apbalvošana, kurā tiek pasniegtas Latvijas Čempionāta 
uzvarētāju plāksnes, 
 - gada noslēguma pasākumā ar Kausiem un prēmijām saskaņā ar punktu 8.6.. 
 
5. Sakarā ar to, ka LČ posms Dobelē ir apvienotais posms ar Igaunijas čempionātu, 
komisija izsaka aicinājumu tiesnešiem ar sapratni izturēties pret tiem igauņu sportistiem, 
kuri visu sezonu ir vietējās sacensībās braukuši ar tādiem numuriem, kuri mūsu izpratnē 
neatbilst un netiek pielaisti sacensībām. Lūdzam šādos gadījumos, kad ir domstarpības 
un/vai konflikts, pieaicināt pie konflikta risināšanas uz šīm sacensībām nozīmēto komisijas 
pārstāvi A.Sanderu vai kādu citu komisijas locekli domstarpību/konflikta mierīgai 
atrisināšanai. 
 
  
Sēdi vada:                                                                                     Aldis Baltiņš 
Sēdi protokolē:                                                                              Aldis Baltiņš 


