L.A.M.A. 2017. gada komandu turnīra
Nolikums.
2017. gada L.A.M.A. motokrosa komandu nolikums ir dokuments, kurš nosaka kārtību un
principus, pēc kuriem tiek rīkots motokrosa komandu turnīrs, kura galvenā balva ir naudas balva. Ja
radīsies nesaskaņas sakarā ar nolikumu, paskaidros un trūkumus novērsīs L.A.M.A. valde.
2017. gada motokrosa komandu turnīrs norisinās 8 posmos.
Mērķis: Piesaistot ar vien vairāk jaunos motobraucējus motivēt viņus apvienoties jaunos un
esošos moto klubos, kuriem ir vienlīdzīga iespēja iesaistīties komandu cīņā un dot savu artavu kopējam
mērķim - tautas sporta attīstībai.
1.Turnīrā piedalās komandas, kas reģistrējušās L.A.M.A. komandu reģistrā un atbilst visām
noteiktajām prasībām.
L.A.M.A. motokrosa komandu turnīrs norisinās laika posmā no 01.04.2017. līdz 30.09.2017.
Komandu turnīrā piedalās komandas, moto pulciņi, biedrības un tamlīdzīgi nodibinājumi, kuras
pulcējušas motobraucējus.
1.1. L.A.M.A. noteiktās motociklu klases, kas piedalās motokrosa komandu turnīrā*.
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bērni līdz 9 g. v. Solo motocikli līdz 50cm3 2taktu un 110cm3
4taktu dzinējiem. Pēdējais dzimšanas gads: 2008. Klase vairs netiks
dalīta L.A.M.A. un F klases braucējos.
Bērni no 7 līdz 12 g. v. Motocikli ar 51cm3 līdz 65cm3 dzinējiem. Klase
vairs netiks dalīta L.A.M.A. un F klases braucējos.
jaunieši no 11 līdz 16 g. v. Motocikli ar 65cm3 līdz 85cm3 dzinējiem. Klase
vairs netiks dalīta L.A.M.A. un F klases braucējos.
no 15 līdz 29 g. v. (ieskaitot). Motocikli ar 86cm3 līdz 500cm3
2-taktu un 151cm3 – 640cm3 4 – taktu dzinējiem.
no 30 līdz 39 g. v. (ieskaitot). Motocikli ar 86cm3 līdz 500cm3
2-taktu un 151cm3 – 640cm3 4 – taktu dzinējiem.
no 40 līdz 49 g. v. (ieskaitot). Motocikli ar 86cm3 līdz 500cm3
2-taktu un 151cm3 – 640cm3 4 – taktu dzinējiem.
no 50 g. v. Motocikli ar 86cm3 līdz 500cm3
2-taktu un 151cm3 – 640cm3 4 – taktu dzinējiem.
no 18 g. v. Motocikli no 125cm3 – 500cm3 2 – taktu un no 250cm3 –
700cm3 4-taktu. Saīsināta trase un brauciena ilgums 9min+1 aplis.
Dalībnieki, kas nekad nav piedalījušies motokrosa sacensībās vai kuru
prasmes ir iesācēju līmenī. Šajā klasē ir klusais starts ar pieskriešanu.
2017.gada sezonas kopvērtējuma TOP3 braucēji tiek pārcelti uz
pamatklasi! LaMSF iesācējim šajā klasē piedalīties kategoriski aizliegts.
no 16 g. v. ar citu organizāciju izdotām licencēm.
bērni līdz 6 g. v. kvadricikli ar līdz 50cm3 2taktu un 110cm3
4taktu dzinējiem. Braucējam pie rokas jābūt piestiprinātam motora
slāpētājam. Pēdējais dzimšanas gads: 2011. Klase vairs netiks dalīta
L.A.M.A. un F klases braucējos.
Bērni līdz 12 g.v. Ar standarta ķīniešu kvadraciklu. Bez jebkādām
pārbūvēm. Līdz 180cm3 4-taktu dzinējiem.
bērni no 6 līdz 9 g. v. kvadricikli līdz 50cm3 2taktu un 110cm3
4taktu dzinējiem. Braucējam pie rokas jābūt piestiprinātam motora
slāpētājam.Pēdējais dzimšanas gads: 2008. Klase vairs netiks dalīta
L.A.M.A. un F klases braucējos.
Bērni no 9 līdz 14 g. v. kvadricikli ar 51cm3 - 105 cm3 2taktu un 111 cm3 –
160 cm3 4taktu dzinējiem. Braucējam pie rokas jābūt piestiprinātam
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motora slāpētājam. Pēdējais dzimšanas gads: 2004. Klase vairs netiks
dalīta L.A.M.A. un F klases braucējos.
No 12 līdz 16 g.v. Kvadracikli ar 100-125cm3 2-taktu un 150-250cm3 4taktu dzinējiem. Braucējam pie rokas jābūt piestiprinātam motora
slāpētājam. Klase vairs netiks dalīta L.A.M.A. un F klases braucējos.
Dāmas no 14 g.v. Solo motocikli ar 86cm3 līdz 500cm3
2-taktu un 151cm3 – 640cm3 4 – taktu dzinējiem.
Sportisti, kuru svars kopā ar ekipējumu ir virs 110kg. Solo motocikli ar
86cm3 līdz 500cm3 2-taktu un 151cm3 – 640cm3 4 – taktu dzinējiem.
No 26 g.v. solo motocikli ar divu taktu dzinējiem.
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Šīm klasēm tiks organizēti trīs posmi. Dalībnieka karti uz sezonu nebūs
iespējams iegādāties. Dalības maksa vienā posmā 30Eur. Ar iepriekšēju
pieteikšanos / reģistrāciju internetā.
*Lai klase tiktu skaitīta komandu vērtējumā, nepieciešams minimālais iesniegto gada
dalībnieku karšu skaits: 50cm,Q50R,Q50,Q100,Q Juniori, Dāmas – 5 licences, pārējām klasēm vismaz 8 licences.

1.2. L.A.M.A. motokrosa komandu turnīrā var piedalīties arī citu valstu motokrosa komandas, kas
ir laicīgi pieteiktas šim turnīram un atbilst visām L.A.M.A. motokrosa turnīra prasībām.
1.3. L.A.M.A. ir tiesīga anulēt rezultātus komandām, kas neievēro šī dokumenta prasības.
2. L.A.M.A. motokrosa komandu turnīrā var piedalīties komandas, kas:
2.1. Aizpildījušas komandu anketu par piederību konkrētam klubam.
2.2. Samaksājušas kluba gada iemaksu biedrībai L.A.M.A.
2.3. Komandai punktus var nest tikai tie sportisti, kas iegādājušies dalībnieka karti 2017.gada sezonai.
3. L.A.M.A. komandu turnīrā var piedalīties vairāki motobraucēji no viena kluba vienā klasē, taču
komandas vērtējumā tiek vērtēts viens braucējs, pēc komandas menedžera ieskatiem.
3.1. Turnīrā var piedalīties gan pilna, gan nepilna komanda. Komandas kopvērtējums sastāv no
piecu dažādu pamat klašu motobraucēju punktu summas katrā turnīra posmā, tātad komandā
var būt sportisti no visām klasēm, taču punktus komandas ieskaitē nes tie sportisti, kurus
izvēlējies komandas menedžeris.
3.2. Turnīra norises laikā netiek pieļauta iespēja motobraucēja pārceļošana no viena kluba uz citu
moto klubu, ja tas notiek, punkti komandai tiek dzēsti.
3.3. Ja motobraucējs ir pārkāpis kādu no L.A.M.A. noteikumiem, tad šī braucēja iegūtie punkti tiek
dzēsti tikai individuālajā vērtējumā, bet komandu vērtējumā punkti netiek anulēti.
3.4. Komanda var pieteikt jaunu braucēju (nopērkot dalībnieka karti visai sezonai) kaut pirms pēdējā
posma.
4. Vērtēšana.
4.1. Rezultātus nosaka pēc katra turnīra posma, saskaita komandas nopelnītos punktus katrā klasē
tiem sportistiem, kurus izvēlējies komandas menedžeris. (Piecus labākos, 5 dažādās pamat
klasēs.
4.2. Rezultātu anketu aizpilda kluba pārstāvis (menedžeris) un iesniedz L.A.M.A līdz apbalvošanas
sākumam.
4.3. Ja rezultātu anketa nav aizpildīta, tad komanda dienas kopējā vērtējumā saņem mīnus 20 punktus.
4.4. Katrā braucienā sportisti gūst punktus atbilstoši ieņemtajai vietai. Punktu tabulu skatīt 2017. gada
motokrosa nolikumā.
5. Protesti.
5.1. Protesti pret rezultātiem var būt iesniegti ne vēlāk, kā 30 minūtes pēc finiša.
5.2. Protestam jāpievieno drošības nauda 75,- EUR apmērā. Ja protests tiek apmierināts, nauda ½ tiek
atgriezta protestētājam, pretējā gadījumā, protesta nauda paliek biedrībai L.A.M.A.

6. Finansiālie noteikumi.
6.1. Reģistrējoties L.A.M.A. komandu reģistrā, katra komanda veic gada iemaksu 50 EUR, neatkarīgi
no motobraucēju skaita šajā komandā. Iemaksa 50 EUR jāveic līdz 1.05.2017. Ja komanda veic
iemaksu, pēc 1.05.2017., tad samaksa ir 100 EUR. (KOMANDA IR JĀPIESAKA LĪDZ TURNĪRA
SĀKUMAM!)
6.2. Klubs var reģistrēt vairākas komandas cīņā par galveno balvu, bet par katru komandu jāveic
gada iemaksa 50 EUR.
6.3. Komandu kopvērtējumā tiks suminātas TOP 3 komandas.

