
 

        

 
Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

 
BMX klubu padomes sēdes protokols Nr. 2 

 
Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 
2017. gada 26.oktobris, pulksten 10:00 
 
Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas BMX klubu padomes locekļi – turpmāk 
tekstā, BMX klubi: Olafs Lakučs (Tālava), Uldis Balbeks (Mītavas Kumeļi), Guntis 
Ruskis (Mārupe), Sandis Kārkliņš (Vecpiebalga), Aigars Ernstsons (Favorīts), Kalvis 
Kuprāns (Madona), Igors Miņenko (Ozolēni), Jānis Šķepers (Ventspils), Artis 
Upenieks (Preiļi). 
Piedalās: Artis Ozols (BMX menedžeris), Edgars Dupats (LRF padomes loceklis), 
Miks Puķītis, Jānis Lapsiņš, Kaspars Ernstsons, Māris Liberts, Edmunds Ezītis. 
 
Padome sanākusi deviņu locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga. 
Sēdi vada: Artis Ozols  
Protokolē: Artis Ozols 
 
Padomes sēdes vadītājs A.Ozols izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes 
darba kārtībā šādus jautājumus: 
1. Balsojums par “BMX sacensību vērtēšanas” 2017.gada kopvērtējuma 
rezultātiem; 
2. Balsojums par 2018.gada LRF BMX sacensību projektu; 
3. BMX klubu sacensību izvēle pēc BMX sacensību ranga rezultātiem; 
4. Balsojums par 2018.gada LRF BMX sacensību kalendāru; 
5. Ieteikumi 2018.gada BMX Gada Grāmatas noteikumu uzlabošanās, 
precizēšanā. 
 
 
1. Balsojums par “BMX sacensību vērtēšanas” 2017.gada kopvērtējuma 
rezultātiem: 
A.Ozols iepazīstina klubus ar “BMX sacensību vērtēšanas” 2017.gada kopvērtējuma 
rezultātiem un aicina klubus ar balsojumu apstiprināt esošos rezultātus. 
 
BMX klubi, balsojot 9 klubi PAR, nolemj apstiprināt “BMX sacensību 
vērtēšanas” 2017.gada kopvērtējuma rezultātus. 
 
2. Balsojums par 2018.gada LRF BMX sacensību projektu: 
A.Ozols iepazīstina klubus ar 2018.gada LRF BMX sacensību projektu, kur būtu 
vairākas izmaiņas pret iepriekšējo gadu LRF BMX sacensību norisi un nosakot, ka 
esošais sacensību projekts tiek apstiprināts līdz/ieskaitot 2020.gada sezonu. 
A.Ozols jaunajā projektā iesaka rīkot 7 posmus “SMScredit.lv BMX čempionātā”, 
Latvijas Čempionātu un vienu posmu Baltijas Jūras kausa izcīņā.   
 
 



 

        

Klubi daudz diskutē par esošo projektu, par dažādām iespējamajām izmaiņām, par 
sacensību grupām un kopvērtējumiem. Tiek izteikti daudzu un dažādi ierosinājumi un 
lai tiktu pie rezultāta notiek vairākas balsošanas: 
2.1. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, rīkot Latvijas Čempionātu visām 
vecuma grupām vienās sacensībās. 
2.2. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, rīkot “SMScredit.lv BMX čempionātu” 
7 posmu sacensībās. 
2.3. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, “SMScredit.lv BMX čempionāta” 
kopvērtējumā vērtēt 6 labāko posmu rezultātus no 7 posmiem un pēdējā posmā 
visi punkti tiek rēķināti dubultā. 
2.4. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka “SMScredit.lv BMX čempionāta” 
klubu kopvērtējumā tiek vērtēti 10 labākie klubu braucēju rezultāti, ar papildus 
noteikumu, ka no vienas vecuma grupas tiek vērtēts tikai viens dalībnieks. 
2.5. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka “SMScredit.lv BMX čempionātā” 
dalībnieks var izvēlēties kurā vecuma grupā startēt, ar noteikumu, ka šī izvēle ir 
jāizdara pirmajā posmā un tālāk mainīt vairs nevar. 
2.6. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka LNČ dalībniekiem atļauts startēt 
tikai savā licences vecuma grupā. 
2.7. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka LNČ sacensībās vecuma grupas 
netiek apvienotas (izņemot standarta meiteņu grupas), neatkarīgi no dalībnieku 
skaita, visi brauc atsevišķi. 
2.8. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka LNČ sacensību klubu kopvērtējumā 
tiek vērtēti 8 labākie klubu braucēju rezultāti, ar papildus noteikumu, ka no 
vienas vecuma grupas tiek vērtēts tikai viens dalībnieks. 
2.9. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka LRF kausa sacensības atsevišķi vairs 
netiek organizētas, LRF ceļojošo klubu kausu izcīna “SMScredit.lv BMX 
čempionāta” klubu kopvērtējuma uzvarētājs. 
 
3. BMX klubu sacensību izvēle pēc BMX sacensību ranga rezultātiem:  
A.Ozols rosina klubus izvēlēties savu sacensību datumus pēc LRF BMX sacensību 
kalendāra projekta un ievērojot “BMX sacensību vērtēšanas” kopvērtējuma secību. 
Ņemot vērā, ka uz 7 posmiem pretendē 9 trases, tiek nolemts veidot rotācijas principu 
trasēm, 2018.gadā LRF sacensības nenotiek Preiļi, Smiltene, ar noteikumu, ka vienā 
Olimpiskajā ciklā (aktīvajām un standartiem atbilstošām) trasēm tikai vienu reizi var 
nenotikt LRF sacensības.   
 
4. Balsojums par 2018.gada LRF BMX sacensību kalendāru: 
Pamatojoties uz “BMX sacensību vērtēšanas” kopvērtējuma secību un klubu izvēli 
pēc sacensību datumiem, A.Ozols aicina BMX klubus balsot par izstrādāto 2018.gada 
LRF BMX sacensību kalendāru. 
BMX klubi balsojot, 9 klubiem PAR nolemj, apstiprināt 2018.gada LRF BMX 
sacensību kalendāru.    
 
5. Ieteikumi 2018.gada BMX Gada Grāmatas noteikumu uzlabošanās, 
precizēšanā: 



 

        

A.Ozols aicina klubus izteikt piedāvājumus BMX Gada Grāmatas noteikumu 
uzlabošanai, precizēšanai. Klubi diskutē un balso par šādiem punktu 
papildinājumiem: 
5.1. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka LRF sacensībās aizliegts startēt ar 
valstu nacionālās izlases krekliem (gan Latvijas, gan citu valstu - Latvijas 
licences īpašniekiem). 
5.2. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka LNČ sacensībās visi dalībnieki startē 
tikai savu klubu vai komandu kreklos. 
5.3. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka LNČ sacensībās iepriekšējā gada 
ČEMPIONIEM noteikti ir jāstartē Latvijas ČEMPIONA kreklā. 
5.4. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka pirms visām LRF BMX sacensībām 
(Piektdienā) rīkotāja klubam ir jānodrošina treniņu iespējas visiem sacensību 
dalībniekiem. 
5.5. BMX klubi balsojot, 6 PAR nolemj, ka Piektdienas treniņi pirms LRF BMX 
sacensībām notiek no pl. 17:00-20:00 ar maksu 5 EUR par dalībnieku. 
5.6. BMX klubi balsojot, 9 PAR nolemj, ka dalībniekam sacensības sezonas laikā 
pārejot no viena klubu uz otru ir nepieciešams LRF iesniegt iesniegums par 
kluba maiņu (lai veiktu izmaiņas dalībnieka licencē) uz kura parakstījušies 
sportists (vai sportista vecāks, ja sportists ir jaunāks par 18 gadiem), esoša kluba 
paraksta tiesīga persona un jaunā kluba paraksta tiesīga persona. 
 
 
 
BMX klubu Padome darbu beidz pulksten 13:45 
 
 
Protokolists Artis Ozols 
 


