
 
 

Latvijas Motosporta federācijas 

Skijoringa komisijas sēdes protokols Nr.17 

 

2016.gada 15.novembris 

Rīga, Dzērbenes 27 

 

E-sēdes sākums: plkst.17:00 

 Sēdi vada – Artis Rasmanis 

 Sēdi protokolē – Kaspars Kuļikovs 

 

Sēdē piedalās (ar balsstiesībām): 

Artis Rasmanis + 

Edvīns Zālītis + 

      Andis Bikaunieks - 

Jānis Beikmanis + 

      Artūrs Brencis + 

      Raivis Zolmanis + 

 

Bez balstiesībām: Kaspars Kuļikovs 

Jānis Pastars, Roberts Ķūrens, Andris Šulja 

 

Darba kārtība: 

1. Organizatoriskie jautājumi 2017.gada sezonai 

Tiek pārrunāti organizatoriskie jautājumi par 2017.gada sezonas sacensībām.  

Tehniskie jautājumi Roberts Ķūrens nodrošinās goda pjedestālu, apbalvošanas vizuālo 

noformējumu (fona rāmis, baneris), apskaņošanu. J.Beikmanis atbildīgs par kausu pasūtīšanu un 

piegādi. J.Pastars būs sacensību komentators un atbild arī par sacensību fotografēšanu minimālā 

līmenī, fotoreportāža līdz 20 bildēm. J.Pastaram nepieciešama planšete ar sacensību online 

rezultātiem. Laika kontroli nodrošinās Motoprparks, tiek pārrunāti ar laika kontroli saistīti 

jautājumi, jāprecizē nolikumā par numuru izmēriem. Tiks pārbaudīti sportistu motocikli par 

transponderu pareizu piestiprināšanu. Nepieciešamības gadījumos, trases sagatvotājam jānodrošina 
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hronometrāžas ievilkšana un izvilkšana ārā no trases (traktors). K.Kuļikovs ziņo par jauno licenču 

un reģistrēšanās sistēmu Licences.lv, kas tiks publicēta līdz ar jauno skijoringa sezonu. Sistēma 

sniegs iespēju pasūtīt licences, gan arī reģistrēties sacensībām un veikt priekšapmaksu par dalību 

sacensībās. Tiek pārrunāts jautājums par galvenā tiesneša brigādi, ir uzrunāts Raimonds Keišs. 

 

2. Kalendārs 2017 

Tiek diskutēts par potenciālajiem Latvijas čempionāta un Kausa organizatoriem un vietām. 

Konceptuāli vienojas, ka 2016.gada sezonā notiks 10 posmi skijoringā un ziemas motokrosā. 

Vienojas, ka ziemas motokross tiks organizēts neatkarīgi no laikapstākļiem.   

Potenciālās vietas: Cēsis, Stāmeriena, Lēdmane, Līgatne, Alūksne, Smiltene, Madona, Liepkalne, 

Kalvene u.c 

 

3. Nolikumi 2017 

Nolikumi 2017.gada sezonai netiek mainīti izņemot 3 punkti- precizēt par komandas vērtējumu no 

braucēja piederības licencei; noteikt starta numuru izmērus uz motocikliem un muguras; precizēt 

punktu par rezultātu vērtēšanu: rezultātus noteikt pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists 

finišējis kontrollaikā un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no attiecīgā klases līdera veiktās distances.  

 

Komisijas lēmums: Apstiprināt Latvijas čempionāta, Latvijas Junioru čempionāta un 

Latvijas Kausa nolikumus 2017.gada sezonai. Apstiprināt papildinājumus Skijoringa 

tehniskajos noteikumos attiecībā uz starta numuru izmēriem (pielikumā). 

 

Komisijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Artis Rasmanis X   

Edvīns Zālītis X   

      Raivis Zolmanis X   

      Artūrs Brencis  X   

 

4. Dienas kārtība 2017 

Komisijas vienojas atstāt nemainīgu Dienas kārtību kā 2016.gada sezonā.  
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Komisijas lēmums: Apstiprināt Dienas kārtību 2017.gada sezonai (pielikumā). 

 

Komisijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Artis Rasmanis X   

Edvīns Zālītis X   

      Raivis Zolmanis X   

      Artūrs Brencis  X   

 

5. Dalības maksas 2017 

Komisija vienojas atstāt neimainīgu dalības maksu kā 2016.gadā. Tomēr paredzēt paaugstināt 

komsiijas maksu 10 EUR par apmaksu uz vietas sacensībās, tādejādi motivējot visus dalībniekus 

reģistrēties sacensībām jaunajā sistēmā Licences.lv . 

 

Komisijas lēmums: Apstiprināt sacensību dalības maksas 2017.gada sezonai.  

 

Dalības maksas skijoringam 

(reģistrējoties Licences.lv sistēmā) 

Dalības maksas skijoringam 

(maksājot uz vietas sacensībās) 

 15 EUR (1 klase)  15 EUR (1 klase) +10 EUR 

 25 EUR (2 klases)  25 EUR (2 klases) + 10 EUR 

 +5 EUR par katru nākamo klasi  +5 EUR par katru nākamo klasi 

 

 Dalības maksas krosam 

(reģistrējoties Licences.lv sistēmā) 

 Dalības maksas krosam 

(maksājot uz vietas sacensībās) 

 10 EUR (1 klase)  10 EUR (1 klase) + 10 EUR 

 +5 EUR par katru nākamo klasi  +5 EUR par katru nākamo klasi 

 

Komisijas balsojums: 

 

 

PAR PRET ATTURAS 

Artis Rasmanis X   

Edvīns Zālītis X   

      Raivis Zolmanis X   
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      Artūrs Brencis  X   

 

 

Sēdes beigas: plkst. 20:30 

 

Sēdes vadītājs: Artis Rasmanis 

 

Sēdes protokolētājs: Kaspars Kuļikovs            


