
 
 

 

SACENSĪBU NOLIKUMS 
 

1. Sacensību norises datums, vieta. 

1.1. Sacensību norises datums – 2020.g. 17. oktobris   

1.2. Sacensību norises vieta,– Skolas iela 20, Ozolnieki, LV-3018 

          GPS:  56°41'32” N, 23°47’6” E 

    https://goo.gl/maps/rjCrVf6V7eyRJKvR8 

 

2. Organizators:  
           - Biedrība „Agarska Triāla Klubs”, egilsa@ml.lv, +371 26512025, sadarbībā ar Ozolnieku novada domi. 

                      
 

3. Oficiālās personas: 

           - Sacensību organizators:              Ketija Agarska          LaMSF B 

           - Sacensību galvenais tiesnesis:  Egils Agarskis          FIM 11813 

           - Sacensību galvenais sekretārs:    Ketija Agarska         LaMSF B    

           - tehniskā komisija, vide :             Kaspars Vērnieks     LaMSF A  

           - Žūrijas prezidents :                      TBA                           

                         
  

4. Jurisdikcija.  

  Šīs ir C kategorijas sacensības, kuras norisinās pēc 2020 gada Minikausa nolikuma, LaMSF Sporta kodeksa, 

LaMSF Ētikas kodeksa un Latvijas Triāla noteikumiem, ciktāl šis nolikums nenosaka citādi.  

   
5. Sacensību formāts. 

   Pirmā sacensību daļa       Klasiskais Triāls.   

   Otra sacensību daļa         “Triāls 1978”, vai ņemot vērā dalībnieku skaitu un sacensību apstākļus SLALOMS.  

 

6. Sacensību dalībnieki un tehnika: 
   

 Minikauss notiek saskaņā ar Baltijas Minikausa noteikumiem sekojošās grupās : A (zaļas bultas), B un C (baltas bultas 

ar grupas uzlīmi) un Dip Dap  (bērni ar skrejriteņiem bez bultām).  

   Dalībnieku maksimālais vecums, dalībnieki, kuriem 2020.gadā paliek 12 gadi, t.i. dalībnieki dzimuši 2008.gadā un 

jaunāki. 
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   Ozolnieku kausā (klasiskajā triālā) un “Triālā 1978” piedalās dalībnieki ar triāla motocikliem bez vecuma un 

kubatūras ierobežojumiem. 

Dalībnieki tiek vērtēti grupās. Dalībnieka piederību grupai nosaka pēc Latvijas čempionāta rangu tabulas. 

 

A grupa (absolūtais vērtējums), sarkanās bultas, Latvijas čempionāta A-C grupas līmenis, 

 I  grupa (iesācēji, vecāki, vieglā grupa), baltas bultas ar uzlīmi B, Latvijas čempionāta Hobija grupas līmenis,  

V grupa (vidējā grupa), zaļās bultas, Latvijas čempionāta D grupas līmenis. 

 

  Grupas bultu krāsa var tikt mainīta, par ko dalībnieki tiks informēti pirms starta.  

 

  Triāla sacensības pēc vecajiem noteikumiem jeb „Triālā 1978”  

Piedalās dalībnieki, kuri brauc Ozolnieku kausā un pēc vēlēšanās Mini A grupas dalībnieki, kuru rezultāts tiks vērtēts 

V grupā.     

 

7. TRASE. 
 

Sacensības notiek slēgtā trasē. 

Minikausā   5.posmi. A, B grupai trīs apļi, C un DIP DAP divi apļi. 

OZO kausā  5.posmi, trīs apļi. 

Apļa garums    400.m.  

Ir iespējams visiem viens kopējs starta laiks un posmu veikšana jauktā kārtībā. Par to lems sacensību žūrija pirms starta. 

 

8. Triāla sacensību pēc vecajiem noteikumiem jeb „Triāls 1978” Noteikumi 
   Apļa garums 200-300 metri. 

   Jāveic viens aplis. 

    Rezultātu nosaka pēc trasē pavadītā laika sekundēs. 

   Pie laika pieskaita soda sekundes par pārkāpumiem. 

   Katra pieskaršanās zemei vai šķērslim - 3 sek 

   Atpakaļgaita, kritiens, noslāpšana, un visi citi pārkāpumi, kas Latvijas triāla 2020 gada noteikumos sodāmi 

ar 5 soda punktiem – 10 sek. 

   Izbraukšana no trases ar abiem riteņiem, diskvalifikācija. 

   Kritiens ar noslāpšanu summējas.    

    

9. Sacensību dienas kārtība : 
  Dalībnieku ierašanās un reģistrācija –                        9:30 – 10:00 

  Dalībnieku sapulce                                                      10:40 

  Starts  triālam                                                              11:00 

  Kontrollaiks triālā                                                       3 stundas 

  Prognozējamais “Triāla 1978” starta laiks                  aptuveni 14:00  

  Apbalvošana  30 min pēc pēdējā dalībnieka finiša aptuveni  15:30 

 

  Darba kārtībā iespējamas izmaiņas, par kurām dalībnieki tiks informēti sacensību dienā.  

 

10. Protesti. 

    Protestiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk kā 5 min. pēc pēdējā dalībnieka finiša. 

 Protestu izskata žūrijas komisija, kuras sastāvā organizatora iecelts žūrijas prezidents un divi žūrijas locekļi 

no jebkura kluba pārstāvjiem. Žūrijas sastāvs tiek precizēts pirms starta. 

 

11. Apbalvošana.  
   Pirmo 3. vietu ieguvēji Ozolnieku kausā visās grupās tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.  

Minikausa dalībnieki tiek apbalvoti saskaņā ar BMA minikausa noteikumiem. Visi Minikausa dalībnieki saņem 

suvenīrus par piedalīšanos.   

  “Triāla 1978” pirmo trīs vietu ieguvēji pa grupām saņem piemiņas balvas. 

 

 



12. Finansu informācija. 

  Dalības maksa 10 EUR maksājama organizatoram sacensību dienā skaidrā naudā. 

  Vienreizējā licence visām grupām saskaņā ar LaMSF 2020.gada Diferencēto biedru maksu nolikumu 5 EUR 

(uzrādot apdrošināšanas polisi ar minimālo limitu 3000 EUR). 

  

 13. Pieteikšanās sacensībām. 

 Pieteikumi jāsūta elektroniski  :  https://forms.gle/CtHLv283bAnMzSwq7 

  līdz 2020.gada 10. oktobrim 

 

14. Papildus informācija. 

Starta vietas tiešā tuvumā ir restorāns “Agate”,  Bārs “Meka”, un lielveikals. 

Iespējas pasūtīt pusdienu porcijas starta vietā. 

  

 

Apstiprināts :                                                                     Saskaņots: 

 

Biedrība “Agarska Triāla Klubs”                                                      LaMSF ģenerālsekretāra v.i. 

Prezidents Egils Agarskis                                                                    Egija Skurbe 

 

Saskaņots: 

Ozolnieku novada Izglītības, kultūras un sporta daļas 

Vadītāja Elīze Rakuņenko 

 

 

https://forms.gle/CtHLv283bAnMzSwq7

