
        

Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

 

BMX klubu padomes sēdes protokols Nr. 1 

Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013 

2016. gada 1.decembris, pulksten 11:00 

 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas BMX klubu padomes locekļi – turpmāk 

tekstā, BMX klubi: Ivo Lakučš (MŠA), Olafs Lakučs (Tālava), Uldis Balbeks (Mītavas 

Kumeļi), Māris Liberts, Guntis Ruskis (Mārupe), Sandis Kārkliņš (Vecpiebalga), 

Aigars Ernstsons, Jānis Lapsiņš (Favorīts), Kalvis Kuprāns (Madona), Igors Miņenko 

(Ozolēni), Ģirts Kātiņš (Silvas Ziķeri), Jānis Šķepers (Ventspils), Kristaps Konrāds (SK 

Spēks). 

Uzaicināti: Artis Ozols (LRF BMX menedžeris) Edgars Dupats (LRF padomes 

loceklis), Kaspars Ernstsons, Māris Gūtmanis, Edmunds Ezītis. 

 

Padome sanākusi 11 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. Ziņojums par BMX sezonas noslēguma pasākumu – U. Balbeks. 

2. BMX klubu padomes vadītāja vēlēšanas – A. Ozols. 

3. Ziņojums par Eiropas Riteņbraukšanas savienības (UEC) BMX komisijas 

jaunumiem – A. Ozols. 

4. Balsojums par BMX trašu/ sacensību vērtēšanas projektu, ranga rezultāti – A. Ozols. 

5. Balsojums par 2017. gada LRF BMX sacensību projektu – A. Ozols. 

6. BMX klubu sacensību izvēle pēc BMX trašu/ sacensību ranga rezultātiem – 

A. Ozols. 

7. Balsojums par 2017. gada LRF BMX sacensību kalendāru – A. Ozols. 

 

1. Ziņojums par BMX sezonas noslēguma pasākumu – U. Balbeks. 

U. Balbeks klātesošos informē par BMX sezonas noslēguma pasākumu, kas 

norisināsies Jelgavā 3. decembrī plkst. 18:00 LLU Sporta namā. Klubi tiek informēti 

par gaidāmā pasākuma aptuveno saturu, par pieteikto dalībnieku kopskaitu, par 

iespējām novietot autotransportu pie sporta nama.  

BMX klubi pieņem zināšanai U.Balbeka ziņojumu.  

 

2. BMX klubu padomes vadītāja vēlēšanas – A.Ozols. 

Pirms uzsākt BMX kluba padomes sēdi, A. Ozols lūdz, klubiem ievēlēt BMX klubu 

padomes sapulču vadītāju uz turpmākajiem četriem gadiem. A. Ozols iesaka savu 

kandidatūru, ko BMX klubi vienbalsīgi atbalsta. 

BMX klubi, balsojot visiem PAR, apstiprina Arti Ozolu par BMX klubu padomes 

sapulču vadītāju.   

   

 

3. Ziņojums par UEC BMX komisijas jaunumiem – A.Ozols. 



        

A. Ozols informē klubus par iegūto informāciju no 27.-28. novembrī notikušās UEC 

BMX komisijas sapulces. Informē par jaunumiem Eiropas kausa BMX sacensībās 

2017.gadā. A. Ozols norāda uz izmaiņām sacensību kalendārā, sacensību dienas kārtībā 

un citām aktualitātēm. 

BMX klubi pieņem zināšanai A.Ozola ziņojumu.  

 

4. Balsojums par BMX trašu/sacensību vērtēšanas projektu un ranga rezultātiem 

– A. Ozols. 

A. Ozols iepazīstina klubus ar BMX trašu/sacensību vērtēšanas projektu, kas sagatavots 

ar mērķi, lai BMX klubi savstarpēji varētu izvērtēt esošās BMX trases, kur notikušas 

sacensības 2016. gadā. Vērtēšanas projektā ir iestrādāti četri kritēriji, pēc kuriem tiek 

saskaitīti punkti, kas veido rangu/secību, pēc kādas klubi izvēlēties savus sacensību 

datumus 2017. gadā. BMX klubi diskutē par esošo projektu un, izsakot dažādus 

ierosinājumus par iespējamām izmaiņām vērtēšanas projektā uz nākamajiem gadiem, 

iesaka šim gadam atstāt esošo BMX trašu/sacensības vērtēšanas projektu un no tā 

izrietošos ranga rezultātus. 

BMX klubi, balsojot 8 klubiem PAR, 2 klubiem PRET, 2 klubiem ATTUROTIES, 

nolemj, apstiprināt esošo BMX trašu/sacensību vērtēšanas projektu un ranga 

rezultātus. 

 

5. Balsojums par 2017.gada LRF BMX sacensību projektu – A. Ozols. 

A. Ozols iepazīstina klubus ar 2017. gada LRF BMX sacensību projektu, kam būtu 

dažas izmaiņas pret iepriekšējo gadu LRF BMX sacensību norisei. A.Ozols jaunajā 

projektā iesaka rīkot piecos posmos “SMScredit.lv BMX čempionātu”, četros posmos 

“Latvijas kausa” sacensību seriālu un sezonas noslēgumu – LRF kausa izcīņu. Klubi 

diskutē par esošo projektu un iespējamajām izmaiņām. Klubi diskutē par sacensību 

grupām un kopvērtējuma noteikšanas kārtību. Tiek izteikti ierosinājumi. A. Ozols 

ierosina balot par 2017. gada LRF BMX sacensību projektu. 

5.1. BMX klubi balsojot, 6 klubiem PAR, 4 klubiem PRET, 1 klubam 

ATTUROTIES nolemj, rīkot Latvijas Čempionātu visām vecuma grupām vienās 

sacensībās, kas notiks 2017. gada 1.jūlijā, Rīgā. 

5.2. BMX klubi balsojot, 8 klubiem PAR, 3 klubiem PRET nolemj, rīkot 

“SMScredit.lv BMX čempionātu”  četru posmu sacensībās un “Latvijas kausa” 

sacensības trīs posmu sacensībās. 

5.3. BMX klubi balsojot, 4 klubiem PAR, 4 klubiem PRET, 3 klubiem 

ATTUROTIES, noraida J. Lapsiņa ierosinājumu Latvijas čempionātā un 

“SMScredit.lv BMX čempionātā” sportistiem mainīt vecuma grupas uz augšu. 

5.4. BMX klubi balsojot, 7 klubiem PAR, 4 klubiem PRET nolemj, “Latvijas 

kausa” sacensībās rīkot apvienotās grupas sākot no B11-12; B13-14; B15+; 

JM+EM. 

5.5. BMX klubi balsojot, visiem klubiem balsojot PAR nolemj, “Latvijas kausa” 

sacensībās nerīkot meiteņu grupas, bet ļaujot meitenēm piedalīties pie viena gada 

jaunāku zēnu grupas. 

5.6. BMX klubi balsojot, visiem klubiem PAR nolemj, “LRF kauss” sacensības 

rīkot pēc jaunās sistēmas tikai ar vienu priekšbraucienu. Precīzs sacensību 

formāts tiks precizēts sacensību nolikumā. 

 

5.7. BMX klubi balsojot, 8 klubiem PAR, 3 klubiem PRET nolemj, rīkot Latvijas 

Jaunatnes Olimpiādes BMX sacensības, kā vienas atsevišķas sacensības tikai 



        

Olimpiādes dalībniekiem un papildus nevienas sacensības šim pasākumam 

nepiesaistīt. 

 

6. BMX klubu sacensību izvēle pēc BMX trašu/sacensību ranga rezultātiem – 

A. Ozols. 

A. Ozols aicina klubus izvēlēties sacensības un sacensību datumus pēc izstrādātā LRF 

BMX sacensību kalendāra projekta, ievērojot BMX trašu/sacensību vērtēšanas ranga 

secību – Rīga, Valmiera, Jelgava, Mārupe, Ventspils, Madona, Saldus, Smiltene, 

Vecpiebalga. 

 

7. Balsojums par 2017. gada LRF BMX sacensību kalendāru – A. Ozols. 

Pamatojoties uz “BMX trašu/sacensību vērtēšanas” ranga secības un klubu izvēlēs pēc 

sacensībām un datumiem, A. Ozols aicina BMX klubus balsot par izstrādāto 2017. gada 

LRF BMX sacensību kalendāru. Ar noteikumu, ka klubiem līdz 2017.gada 1.februārim 

ir jānosūta A. Ozolam savu otrās dienas sacensību nosaukums un nolikums, pretējā 

gadījumā sacensības no kalendāra tiks izņemtas. 

BMX klubi balsojot, visiem klubiem PAR nolemj, apstiprināt 2017.gada LRF 

BMX sacensību kalendāru.    

 

 

BMX klubu Padome darbu beidz pulksten 13:50 

 

 

Protokolists Artis Ozols 

 


