Apstiprināts
LaMSF prezidija sēdē 28.12.2012.
(protokols Nr.47, punkts Nr.1.2.)

Latvijas Motosporta federācijas noteikumi
par motosporta, mototūrisma un velotriāla sacensību organizēšanu
un norisi Latvijas Republikas teritorijā
1.Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Sporta likuma 1.panta 6.punktu un 10.panta ceturto
daļu un nosaka svarīgākās prasības sacensību organizēšanai un norisei motosportā,
mototūrismā un velotriālā Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās, kuras jāievēro
minēto pasākumu organizatoriem.
2. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi:
2.1. AE BMA – Austrumeiropas valstu - Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un
Krievijas - FMNs motociklistu asociācija ar nosaukumu „Austrumeiropas valstu Baltijas
motociklistu asociācija”;
2.2. AE BMA čempionāts un kauss – AE BMA mēroga sacensības motosportā,
mototūrismā vai velotriālā, ar vienotiem noteikumiem, kuru kopvērtējumā tiek izcīnīts
attiecīgi AE BMA čempiona vai AE BMA kausa uzvarētāja tituls individuālajā, klubu vai
komandu vērtējumā;
2.3. BIU – Starptautiskā velotriāla savienība (Biketrial International Union – ang.val.),
kura vada velotriālu visā pasaulē;
2.4. E.B.U –Eiropas velotriāla savienība (European Biketrial Union – ang.val.), kura
atbalsta un koordinē velotriālu Eiropā;
2.5. Eiropas čempionāts un Eiropas kauss – augstākā Eiropas mēroga sacensības
motosportā, mototūrismā vai velotriālā, ar vienotiem noteikumiem, kuras piešķir UEM/FIM
Eiropa un kuru kopvērtējumā tiek izcīnīts attiecīgi Eiropas čempiona vai Eiropas kausa
uzvarētāja tituls individuālajā, klubu vai komandu vērtējumā;
2.6. FIM – Starptautiskā motociklisma federācija (Fédération Internationale de
Motocyclisme – fr. val.), kura kontrolē, attīsta un atbalsta motociklistu kustību pasaulē;
2.7. FIM, UEM/FIM Eiropa, BIU, E.B.U. un AE BMA komisijas – attiecīgo
organizāciju struktūrvienības, kuras strādā saskaņā ar šo organizāciju Statūtiem un atbild par
attiecīga sporta veida vai darbības jomas attīstību un izstrādā vienotos noteikumus un
nolikumus;
2.8. FMN (daudzskaitlī – FMNs) – atzīta FIM nacionālā motociklistu federācija, kura
kontrolē un attīsta motociklistu kustību savā valstī;
2.9. Licences - LaMSF, FIM, UEM/FIM Eiropa vai FIM atzīto FMN izsniegta
numurēta noteikta parauga apliecība, kas apliecina personas tiesības noteiktā statusā
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piedalīties motosporta, mototūrisma vai velotriāla sacensībās vai apliecina trases atbilstību
motosporta, mototūrisma vai velotriāla pasākumu rīkošanai.
Licences iedalās: Nacionālās licences – LaMSF vai citas FIM atzīto FMN izsniegtas
licences; FIM licences – FIM izsniegtas licences; UEM licences – UEM/ FIM Eiropas
izsniegtas licences;
2.10. Latvijas Motosporta federācija (turpmāk – LaMSF) - vienīgā Sporta likumā
noteiktajā kārtībā atzītā federācija Latvijā, kurai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu
motosportā, mototūrismā, velotriālā, kā arī pārstāvēt valsti starptautiskajās motosporta
organizācijās - FIM, UEM/FIM Eiropa;
2.11. LaMSF komisijas – LaMSF struktūrvienības, kuras strādā saskaņā ar LaMSF
Statūtiem un LaMSF Komisiju nolikumu un atbild par motosporta, mototūrisma, velotriāla un
motociklistu kustības attīstību vai par kādu citu LaMSF darbības jomu un izstrādā noteikumus
un nolikumus atbilstoši kompetencei;
2.12. Motosports - mācību, treniņa nodarbību, demonstrējumu un sacensību sistēma,
kas ietver nodarbošanos ar motorizētiem divriteņu, trīsriteņu vai četriteņu transportlīdzekļiem,
t.i., motocikliem, tricikliem un kvadriem, kas saistīta ar fizisku aktivitāti, iesaistot tajā spēku,
ātrumu, izveicību un izturību ar mērķi līdz ar veselības nostiprināšanu un vispusīgu cilvēka
fizisko attīstību, ir augstu rezultātu un uzvaru sasniegšana.
Motosportā ietilpst šādi motosporta veidi: enduro (daudzdienas), piedzīvojumu enduro,
kantrikross, All Terrain (visurgājēj) endurokross, motokross (solo¸ blakusvāģu, sniega
motocikli, tricikli, kvadricikli), apvidus motokross (multi terrain), supermoto, frīstails,
motošoseja, dragreiss, kalnā braukšana, triāls, skijorings, stantfaits, spīdvejs, ledus spīdvejs,
garajs treks (hipodroms), laukumu treks (flat track - šorttreks, pusjūdze, jūdze), motobols,
antiko motociklu (vintage vai retro) sacensības, moto regularitāte, izturības braucieni, to
paveidi un disciplīnas;
2.13. Mototūrisms – tūrisma veids, kurā visas nepieciešamās darbības veic pats
motobraucējs ar mērķi izzināt apkārtni, dabu, savu valsti, kā arī citu tautu kultūru, dzīvi un
tradīcijas, iepazīties ar citas valsts motociklistu kustību. Mototūrisma veidi ir
motoorientēšanās, bezceļa braucieni (off road), ralliji, mototūristu salidojumi, tikšanās;
2.14. Nacionālās sacensības - LaMSF motosporta, mototūrisma vai velotriāla
pasākums, kuru organizē attiecīgi pilnvarots LaMSF biedrs, kura norise notiek Latvijā (var
norisināties arī citā valstī pēc tās FMN atļaujas) un kurš ir iekļauts LaMSF pasākumu
kalendārā. Nacionālās sacensībās drīkst ņemt dalību tikai sportisti ar šo noteikumu
2.9.apakšpunktā norādītajām sportistu licencēm;
2.15. Nacionālais jeb Latvijas čempionāts (turpmāk – Latvijas čempionāts) augstākā Latvijas valsts mēroga nacionālās sacensības motosportā, mototūrismā vai velotriālā,
ar vienotiem noteikumiem, kuru kopvērtējumā tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls
individuālajā, klubu vai komandu vērtējumā.
2.16. Nacionālais jeb Latvijas kauss (turpmāk – Latvijas kauss) -Latvijas valsts
mēroga nacionālās sacensības motosportā, mototūrismā vai velotriālā labāko sportistu, klubu
vai komandu noteikšanai motosportā, mototūrismā vai velotriālā, kurā neizcīna čempiona
titulu, bet Latvijas kausa uzvarētāja titulu;
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2.17. Pasaules čempionāts un Pasaules kauss – augstākā pasaules mēroga sacensības
motosportā, mototūrismā vai velotriālā, ar vienotiem noteikumiem, kuras organizēšanu FIM
pilnvaro FMN un kuru kopvērtējumā tiek izcīnīts attiecīgi pasaules čempiona vai pasaules
kausa uzvarētāja tituls individuālajā, klubu vai komandu vērtējumā;
2.18. Sacensības – LaMSF saskaņots motosporta, mototūrisma vai velotriāla
pasākums Latvijā, kura ietvaros notiek vismaz viens brauciens, kurās piedalās vismaz divi
dalībnieki ar attiecīgam motosporta, mototūrisma vai velotriāla veidam piemērotu inventāru
un kura noslēgumā paredzēta apbalvošana atbilstoši sasniegto rezultātu vērtējumam;
2.19. Sacensību nolikums - dokuments, kas ietver sevī sacensību nosaukumu, norāda
veidu, disciplīnas, klases un prasības dalībniekiem, atbilstību drošības noteikumiem,
vērtēšanas un / vai klasifikācijas kritērijus un citas vienotas prasības;
2.20. Tiesnesis – LaMSF vai citas FMN, kā arī FIM vai UEM/FIM Eiropa licencēta
persona, kura izpilda speciālās funkcijas sacensībās motosportā, mototūrismā vai velotriālā,
kura lēmumi ietekmē sacensību rezultātus un kura strādā saskaņā ar LaMSF Tiesnešu
nolikumu;
2.21. UEM/FIM Eiropa – UEM - Eiropas motociklu savienība (European
Motorcycle Union– ang.val.), pārveidota par FIM Europe – autonoma kontinentālā FIM
daļa, kura kontrolē, attīsta un atbalsta motociklistu kustību Eiropā (2013.gadā tiek lietots
nosaukums UEM/FIM Europe);
2.22. Velotriāls - individuāls sporta veids, kurš ietver braukšanu ar speciālu divriteni,
speciāli veidotājās trases daļās - sekcijās, kā tas ir paredzēts triālā;
3 Visi LaMSF komisiju izstrādātie un noteiktā kārtībā apstiprinātie noteikumi un
nolikumi motosportā, mototūrismā vai velotriālā, ir jāievēro LaMSF biedriem un visiem
motosporta, mototūrisma vai velotriāla sacensību organizatoriem, sportistiem, skatītājiem un
citām šo sacensību organizēšanā un norisē iesaistītām personām Latvijā.
4. Tikai LaMSF ir tiesības organizēt starptautiskās sacensības - Baltijas, Eiropas un
pasaules čempionātus vai kausus atbilstoši FIM un UEM/FIM Eiropas, AE BMA
noteikumiem un prasībām, kā arī pilnvarot LaMSF biedrus to organizēšanai vai atsaukt atļauju
vai pilnvarojumu minēto sacensību organizēšanai.
5. Latvijas čempionāta un Latvijas kausa, kā arī reģionālo - Kurzemes, Latgales,
Vidzemes un Zemgales čempionātu un kausu organizēšanas tiesības pieder tikai un vienīgi
LaMSF.
6. Sacensību, kuru nerīko LaMSF, nosaukumā nedrīkst lietot vārdus „Nacionālais
čempionāts”, „Latvijas čempionāts”, „Latvijas kauss” vai „Latvijas olimpiāde”, kā arī citus
vārdus, kas ļautu sabiedrībai noprast, ka tās ir Latvijas valsts mēroga sacensības motosportā,
mototūrismā vai velotriālā.
7. Latvijas teritorijā motosporta, mototūrisma un velotriāla sacensību organizēšana bez
saskaņošanas ar LaMSF, uzskatāma par sacensību organizētāja un pašvaldības, kura savā
administratīvajā teritorijā būs atļāvusi organizēt minēto pasākumu bez saskaņošanas ar
LaMSF, prettiesisku rīcību.
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2. Sacensību organizēšanas un norises noteikumi
8. Latvijas Republikas administratīvajās teritorijās sacensības motosportā, mototūrismā
vai velotriālā var plānot un organizēt jebkura juridiskā persona, rīcībspējīga fiziskā persona,
valsts un pašvaldības institūcija, ievērojot normatīvo aktu, šo noteikumu un atbildīgās LaMSF
komisijas izstrādātos un noteiktā kārtībā apstiprinātos sacensību noteikumus, kā arī sacensību
organizēšanai un norisei ir jābūt saskaņotai ar LaMSF, ko apliecina attiecīgs LaMSF
apstiprinājums sacensību organizēšanai un norisei.
9. Tikai LaMSF ir tiesības izsniegt šo noteikumu 8.punktā norādīto apstiprinājumu.
LaMSF apstiprinājums izpaužas sacensību nolikuma apstiprināšanā ar attiecīgu ierakstu, ko
veic LaMSF ģenerālsekretārs pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no atbildīgās LaMSF
komisijas par sacensību organizētāja iesniegtā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu
atbilstību izvirzītajām prasībām.
10. Lai saņemtu LaMSF apstiprinājumu sacensību organizēšanai un norisei sacensību
organizators vismaz 5 darba dienas pirms vēršanās pašvaldībā ar iesniegumu par sacensību
organizēšanu iesniedz LaMSF sekretariātā iesniegumu par plānotajām sacensībām, kas
aizpildīts atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6.panta prasībām
un satur minētajā pantā norādītos dokumentus. Kopā ar šo iesniegumu jāiesniedz:
10.1. sacensību organizatora apstiprinātu sacensību nolikumu, kas izstrādāts atbilstoši
šo noteikumu 2.19.apakšpunktam, un papildināts ar sacensību vai tā posma detalizētas norises
aprakstu, ar programmu vai dienas kārtību, trases nosaukumu, sacensību norises vietu,
organizatora adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;
10.2. sacensību organizatora līgumu ar ārstniecības iestādi, kas sniedz neatliekamās
medicīniskās palīdzības pakalpojumus kopiju, uzrādot oriģinālu;
10.3. trases licences vai trases licencēšanas akta kopiju, uzrādot oriģinālu;
10.4. trases īpašnieka piekrišanas sacensību organizēšanai kopiju, uzrādot oriģinālu;
10.5. apliecinājumu par šo noteikumu 11.punktā norādīto prasību ievērošanu sacensību
norisē.
11. Sacensību organizētājs nodrošina šādu prasību sacensību norisei ievērošanu:
11.1. sacensību rezultātu fiksēšanu ar laika kontroles sistēmu vai manuāli pierakstot
katra sportista uzrādītos rezultātus sacensībā atbilstoši nolikumā norādītiem vērtēšanas un/vai
klasifikācijas kritērijiem;
11.2. kārtību uz pievadceļiem trasei un trases teritorijā;
11.3. servisu:
11.3.1. dokumentu un rezultātu pavairošanu;
11.3.2. tehnisko ūdeni sacensību dalībniekiem;
11.3.3. vismaz vienu sabiedriskās ēdināšanas punktu, kuram ir jāatrodas blakus
sportistu laukumam vai sportistu laukumā;
11.3.4. vismaz vienu tualetes punktu vīriešiem un vienu tualetes punktu sievietēm,
kurus sistemātiski jāsakopj;
11.3.5. trases apskaņojumu un sacensību komentārus;
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11.3.6. informācijas stendu rezultātu izvietošanai;
11.3.7. tiesnešu kolēģijai nepieciešamās darba telpas/nojumes;
11.3. neatliekamo medicīnisko palīdzību atbilstoši normatīvo aktu par kārtību, kādā
pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā
prasībām (vismaz vienu neatliekamās palīdzības transportlīdzekli ar ārstu brigādi);
11.4. vides aizsardzību, paredzot dalībnieku laukumā vismaz vienu tilpni izmantotās
eļļas savākšanai, uzstādot konteinerus, kastes vai maisus atkritumu savākšanai;
11.5. sportistu, skatītāju un tiesnešu drošību;
11.6. iespējas novērst ugunsgrēka risku dalībnieku stāvvietā, slēgtajā parkā, degvielas
uzpildes vietās, mehāniķu, pirmsstarta un starta vai citās riska zonās, ievietojot katrā zonā
vismaz vienu ugunsdzēšamo aparātu izņemot dalībnieku stāvvietu, kur katram sportistam ir
jābūt ugunsdzēšamajam aparātam;
12. LaMSF iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem par sacensību
organizēšanu izskata 5 darba dienu laikā. Pēc minētā termiņa sacensību organizētājs tiek
informēts par to, vai LaMSF saskaņo vai nesaskaņo plānoto sacensību organizēšanu un norisi.
13. LaMSF var atteikt sacensību organizētājam izsniegt apstiprinājumu sacensību
organizēšanai un norisei, ja:
13.1. sacensību organizētājs nav ievērojis šo noteikumu prasības;
13.2. sacensību datums sakrīt ar LaMSF motosporta pasākumu kalendārā norādīto
Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa, Pasaules, Eiropas čempionātu vai kausu, vai to posmu
attiecīgajā sporta veidā norises datumu;
13.3. konstatēti
organizēšanā un norisē.

pārkāpumi

šī

sacensību

organizētāja

iepriekšējo

sacensību

14. LaMSF var atcelt sacensību organizētājam izsniegto apstiprinājumu sacensību
organizēšanai un norisei:
14.1. force majeure gadījumā;
14.2. sacensību dalībnieku drošības apsvērumu dēļ;
14.3. ja sacensību norises neatbilst apstiprinātājam sacensību nolikumam.
3. Nacionālo sacensību organizēšanas un norises noteikumi
15. Nacionālās sacensības motosportā, mototūrismā vai velotriālā var plānot un
organizēt tikai LaMSF attiecīgi pilnvarots LaMSF biedrs, ievērojot normatīvo aktu, šo
noteikumu un attiecīgās LaMSF komisijas izstrādātos un noteiktā kārtībā apstiprinātos
sacensību noteikumus un nolikumus.
16. Nacionālo sacensību organizators iesniedz attiecīgai LaMSF komisijai pieteikumu
par Nacionālo sacensību organizēšanu pēc attiecīgās LaMSF Komisijas izstrādātas formas.
17. Pēc šo noteikumu 16.punktā norādītā pieteikuma izskatīšanas un attiecīgās LaMSF
komisijas apstiprinājuma saņemšanas, informācija par Nacionālo sacensību saskaņā ar LaMSF
Komisiju nolikumu tiek iekļauta LaMSF motosporta pasākumu kalendārā.
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18. Nacionālo sacensību organizators izstrādā sacensību nolikumu pēc attiecīgās
LaMSF komisijas izstrādātās formas un nodod LaMSF ģenerālsekretāram apstiprināšanai.
19. Nacionālās sacensības vai to posmu var rīkot tikai trasēs, kurām ir LaMSF izdota
licence.
20. Nacionālo sacensību vada un norisi kontrolē LaMSF licencēto tiesnešu kolēģija
saskaņā ar attiecīgās LaMSF komisijas prasībām.
4. Latvijas čempionāta un Latvijas kausa organizēšanas un norises noteikumi
21. Latvijas čempionātu un Latvijas kausu motosportā, mototūrismā vai velotriālā
plāno un organizē tikai LaMSF, ievērojot normatīvo aktu, šo noteikumu un attiecīgās LaMSF
komisijas izstrādāto un noteiktā kārtībā apstiprinātu Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa
noteikumus un nolikumus.
22. Konkrēta Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa posma organizēšanai LaMSF
pilnvaro LaMSF biedru, kuru kā organizatoru apstiprina attiecīgā LaMSF komisija no tiem
LaMSF biedriem, kuri līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedza LaMSF sekretariātā pieteikumus
Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa posmu organizēšanai.
23. Konkrēto sezonu Latvijas čempionātu un Latvijas kausu sacensību nolikumus
izstrādā un pieņem attiecīgā LaMSF komisija atbilstoši LaMSF Komisiju nolikumam un
apstiprina LaMSF ģenerālsekretārs.
24. Latvijas čempionāti un Latvijas kausi nākamajai sezonai tiek iekļauti LaMSF
motosporta pasākumu kalendārā līdz kārtējā gada 27.novembrim.
25. Konkrētā Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa posma organizēšanai pilnvarotais
LaMSF biedrs izstrādā konkrētā Latvijas čempionāta vai Latvijas kausa posma sacensību
nolikumu, pēc attiecīgās LaMSF komisijas izstrādātās formas, un nodod LaMSF
ģenerālsekretāram apstiprināšanai.
26. Latvijas čempionātu un Latvijas kausu vai to posmus ir atļauts organizēt tikai
trasēs ar LaMSF izdotu licenci.
27. Latvijas čempionātu un Latvijas kausu vai to posmus vada un to norisi kontrolē
LaMSF apstiprināta LaMSF, FIM vai UEM/FIM Eiropa licencēto tiesnešu kolēģija saskaņā ar
attiecīgās LaMSF komisijas prasībām.
5. Pasaules, Eiropas un AE BMA čempionātu kausu izcīņas organizēšanas un
norises noteikumi
28. Pasaules, Eiropas un AE BMA čempionātu un kausu motosportā, mototūrismā vai
velotriālā plāno un organizē tikai LaMSF, ievērojot FIM, UEM/FIM Eiropa, BIU, E.B.U. un
AE BMA oficiālos dokumentus, šo noteikumu un attiecīgās FIM, UEM/FIM Eiropa, BIU,
E.B.U. vai AE BMA komisijas izstrādātos čempionāta vai kausa izcīņas noteikumus un
nolikumus.
29. LaMSF biedrs, kurš vēlas organizēt attiecīgo čempionātu vai kausu izcīņas
sacensības, vai attiecīgo čempionāta vai kausa izcīņas posmu iesniedz LaMSF sekretariātā
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speciāla parauga pieteikumu, FIM, UEM/FIM Eiropa, BIU, E.B.U. un AE BMA noteiktos
termiņos.
30. Pasaules, Eiropas un AE BMA čempionāti un kausu izcīņas vai to posmi tiek
iekļauti LaMSF pasākumu kalendārā pēc to apstiprināšanas FIM, UEM/FIM Eiropā, BIU,
E.B.U. un AE BMA.
31. LaMSF izstrādā attiecīgā Pasaules, Eiropas čempionāta vai kausu izcīņas, vai to
posma sacensību nolikumu saskaņā ar FIM, UEM/FIM Eiropa, BIU vai E.B.U. izstrādātām
formām un iesniedz apstiprināšanai vismaz 3 mēnešus pirms plānotā sacensību datuma. AE
BMA čempionāta vai kausa sacensību nolikums tiek iesniegts saskaņā ar attiecīgās LaMSF
komisijas prasībām.
32. Kopā ar Pasaules, Eiropas čempionāta un kausa izcīņas vai to posma sacensību
nolikumu FIM, UEM/FIM Eiropā, BIU un E.B.U. tiek iesniegtas sacensību civiltiesiskās
apdrošināšanas polises kopija saskaņā ar FIM, UEM/FIM Eiropa, BIU un E.B.U.
apdrošināšanas prasībām. AE BMA čempionāta vai kausa sacensību civiltiesiskā
apdrošināšana notiek atbilstoši LaMSF prasībām.
33. Pasaules, Eiropas čempionāta un kausa izcīņas sacensības vai to posmus ir atļauts
rīkot tikai tajās trasēs, trekos, stadionos, kuriem ir izdotas FIM un UEM/FIM Eiropas licences,
bet Pasaules, Eiropas čempionāti kausi velotriālā saskaņā ar BIU un E.B.U. prasībām. AE
BMA čempionāti un kausi vai to posmi tiek rīkoti trasēs pēc UEM/FIM Eiropa prasībām.
34. Pasaules, Eiropas čempionāta kausa izcīņas sacensības vai to posmu norisi vada
LaMSF apstiprināta LaMSF tiesnešu kolēģija, kuriem ir attiecīgas FIM vai UEM/FIM Eiropa
licences, norisi kontrolē FIM, UEM/FIM Eiropa, BIU un E.B.U. nozīmētas personas saskaņā
ar attiecīgās FIM, UEM/FIM Eiropa, BIU un E.B.U. noteikumiem.
6. Noslēguma jautājumi
35. Līdz 2013.gada 1.martam LaMSF komisijām pārskatīt līdzšinējos noteikumus un
nolikumus.
36. Ja šajos noteikumos ietvertās normas nonāk pretrunā ar LaMSF komisiju
apstiprinātajos noteikumos un nolikumos norādītajām normām, jāpiemēro ir šo noteikumu
normas.
37. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 21.janvārī.
Ģenerālsekretāre
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