
                   

 

 

                       

 

 

Latvijas Kauss Supermoto  25.07.2021 Rīga 

 

1.1. Latvijas kauss supermoto sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, Ētikas kodeksam, 

Supermoto noteikumiem, Tehniskajiem noteikumiem, LaMSF Supermoto komisijas Gada nolikumu un šā 

nolikuma prasībām. Šīs ir B kategorijas sacensības atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam.  

1.2. Sacensības ir atklātās (t.i., citu valstu nacionālo federāciju (FMN) sportisti drīkst piedalīties sacensībās 

ar FIM Eiropa/ UEM vai FIM licencēm un ar savas FMN atļauju, bet sportisti no BMA ar savas FMN 

Supermoto licenci).  

 

2. Sacensību norises datums, vieta un klases: 

2.1. Latvijas kauss Supermoto sacensību norises datums – 2021.gada 25.jūljā 

2.2. 2.2. Sacensību trase un vieta – BKSB kartadroms(Trases licences Nr.tba). 

2.3. Klases: 

2.3.1.Latvijas kausa klases:  S4 un SM Street 

 

3. Organizators: 

 

 

4. Oficiālās personas: 

Nr. 

p/k 

Amats Vārds, uzvārds Licences Nr. 

1. Sacensību galvenais tiesnesis/ 

Atbildīgais sporta darbinieks 

  

2. Sacensību direktors/organizators    

9. Atbildīgā persona par Covid19 

protokolu 

  

 

5. Drošības noteikumi:        

5.1. Sportistu un skatītāju drošība atbilst LaMSF noteikumu prasībām. 

5.2. Skatītāji un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savas drošības un vides aizsardzības 

noteikumu ievērošanu. 

5.3. Force majeure gadījumā drošības nolūkos trase un/ vai braucienu laiki var tikt saīsināti vai mainīti 

saskaņā ar sacensību žūrijas lēmumu. 

 

6. Sacensību norise: 

5.1. Latvijas Kauss Supermoto sacensības sākas ar sportistu reģistrēšanos, reģistrēšanās un/vai licences 

maksājumu veikšanu, motociklu tehnisko kontroli, kā arī laika kontroles transponderu saņemšanu.  

5.3.Minēto procedūru veikšanai sākuma un beigu termiņš tiek norādīti apstiprinātajā sacensību Dienas 

kārtībā.  

5.5. Visi sportisti sacensību braucieniem kvalificējas kvalifikācijas treniņos. Katras klases kvalifikācijas 

treniņa minimālais ilgums Latvijas kausā ir 10 minūtes 

5.8. Katrā klasē Latvijas kausā supermoto notiek 2 braucieni. 5.9.Latvijas kausa ieskaitē tiek noteikti 

sekojoši katra brauciena ilgumi:  

Klase Brīvais treniņš  Kvalifikācijas bauciens 2 braucieni 

S4  10 min 10 min Pēc 15 min + 2 apļi 

Street 10 min 10 min Pēc 15 min + 2 apļi 

7. Vērtēšana LJČ: 
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6.1. Visus rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības. Lai saņemtu ieskaites punktus braucienā 

sportistam esot kontaktā ar motociklu ir jāfinišē (jāšķērso finiša līnija) brauciena kontrollaikā un jābūt 

veikušam ne mazāk kā 75% no attiecīgās klases līdera nobrauktās distances. 6.2. Ja sportists nav finišējis 

kontrollaikā: 6.2.1. bet ir veicis 75% no attiecīgās klases līdera nobrauktās distances, viņa vieta braucienā un 

attiecīgi arī punktu skaits tiek noteikta pēc faktiski nobraukto apļu skaita. 6.2.2. ja sportists nav veicis 75% 

no attiecīgās klases līdera nobrauktās distances tad sportists izcīna vietu braucienā, bet ieskaites punktus 

negūst. 6.2.3. Vienāda apļu skaita gadījumā tiek ņemta vērā sportista vieta pēdējā nobrauktajā aplī 6.3 Katrā 

braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu: Punkti      

Vieta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Punkti 25  22 20 18 16 15 14 13 12 11 

           

Vieta 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Punkti 10 9 8 7 6      5 4 3 2 1 

 

 

7.6. Katra posma rezultātus nosaka pēc divu braucienu punktu summas un vienādas punktu summas 

gadījumā tiek ņemts vērā otrā brauciena rezultāts. 

 

11. Protesti: 

7.1. Jebkuram sportistam ir tiesības iesniegt protestu par sacensību rezultātiem. Tam jābūt noformētam 

rakstiskā formā, pašrocīgi parakstītam un ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu oficiālās paziņošanas 

iesniegtam un reģistrētam sacensību sekretariātā. Par protestu par sacensību rezultātiem drošības nauda 

nauda jāiemaksā EUR 50 apmērā. 7.2. Citi protesti par Nolikuma vai citu normatīvo dokumentu 

pārkāpumiem jāiesniedz uzrādot konkrētu pārkāpuma punktu, ne vēlāk kā 30 minūtes pēc konkrētas klases 

brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir finišējis pirmais sportists). Protestam 

jāpievieno drošības nauda EUR 100,00 apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem 

atpakaļ, pretējā gadījumā nauda tiek ieskaitīta LaMSF budžetā 

12. Apbalvošana:     

12.1. Katra sacensību posma uzvarētāji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem un šampanieti. 

 

13. Finanšu noteikumi: 

13.1. Sportisti, reģistrējoties sacensībām, organizatoram iemaksā sacensību biedru maksu ,sacensību dienā 

reģistrējoties sekretariātā- 70 EUR 

 

 

Nolikums saskaņots Latvijas Motosporta federācijā (LaMSF) 

Adrese: Dārzciema 60, Rīga, LV – 1006, e-pasts: moto@lamsf.lv 

05.07.2021 

 

LaMSF ģenerālsekretāre: Egija Skurbe 
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