
        

Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija” 

Reģ. Nr.40008023340 

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013 

 

BMX klubu padomes sēdes protokols Nr. 7 

 

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

2015. gada 27.oktobrī, pulksten 11:00 

 

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas BMX klubu padomes locekļi – turpmāk 

tekstā, BMX klubi: Jānis Kuprāns (Madona), Jānis Kalniņš, Miks Puķītis (Ozolēni), 

Jānis Lapsiņš, Aigars Ernstsons (Rīgas Favorīts), Uldis Balbeks (Mi-Ku), Māris 

Liberts, Guntis Ruskis (Mārupe), Olafs Lakučs (Tālava), Ģirts Kātiņš (Si-Zi).  

Uzaicināti: Artis Ozols (BMX menedžeris) 

 

Padome sanākusi septiņu 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: 

1.2015.gada BMX sacensību organizēšanas veiksmes/neveiksmes – A.Ozols; 

2. 2016.gada BMX sacensību kalendārs – A.Ozols; 

3. LČ EM, JM sacensību dienas kārtība – A.Ozols; 

5. Ieteikumi nepieciešamās izmaiņas sacensību noteikumos 2015.gadam – 

A.Ozols; 

6. Ziņojums BMX sezonas noslēguma pasākums – Ģ.Kātiņš. 

 

 

1. 2015.gada BMX sacensību organizēšanas veiksmes/neveiksmes – A.Ozols;  

A.Ozols iepazīstina klubus ar savu skatījumu par 2015.gada sezonā aizvadītajām 

sacensībām, kur pie pozitīvajām lietām uzsver sacensību organizatoru veikumu šajā 

gadā. Ka visi sacensību organizatori ir spēruši soli uz priekšu un centušies piedomāt 

pie savu sacensību skatītāju izklaidi. Tāpat, viņam neesot iebildumu pret esošo trašu 

sagatavošanu sacensībām. Tāpat A.Ozols uzsvēra tiesnešu darbu, ka abi šī gada 

sacensību galvenie tiesneši veiksmīgi darbojās sacensību vadīšanā un arī veiksmīgi 

darbojās otra komandā, kā trases tiesnesis. Papildinot teikto arī ar faktu, ka sezonas 

laikā bijis tikai viens oficiāls protests. A.Ozols arī uzsvēra I.Cekules darbu, kā 

sacensību galvenā sekretāre, kas pirmo gadu darbojās šajā amatā un veiksmīgi ar to 

tika galā. A.Ozols arī ieteica šogad neierosināt BMX sacensību vērtējumu starp 

klubiem, jo viņuprāt, tas neparāda patieso klubu vērtējumu par sacensību 

organizēšanu. A.Ozols ierosina, ka organizatoru vērtējumu noteikt pēc sacensību 

dalībnieku skaita, kas piedalījušies viņu sacensībās.  

 

BMX klubi, balsojot visiem klāt esošajiem par, NOLEMJ: 

Klubi diskutē par A.Ozols ziņojumu, izsakot savu viedokli par sacensību 

organizēšanu un tiesnešu darbu. Klubi pieņem zināšanai A.Ozols ziņojumu.  

 

 



        

2. 2016.gada BMX sacensību kalendārs – A.Ozols; 

A.Ozols iesaka 2016.gada čempionātu turpināt rīkot 8.posmos un posmu sadalījumu 

pa datumiem pēc izstrādātā projekta, ar ko klubu varēja iepriekš iepazīties. Lai 

izlemtu kādā secībā klubi var pieteikties uz sacensību rīkošanu, A.Ozols piedāvā 

secību noteikt pēc 2015.gada SMScredit.lv BMX čempionāta un otrās dienas 

sacensību dalībnieku kopskaita. Kas nosaka, ka klubu izvēles kārtība būs sekojoša – 

Ventspils, Jelgava, Mārupe, Smiltene, Valmiera, Madona, Saldus, Vecpiebalga. Par 

cik Rīgā 2015.gadā SMScredit.lv BMX čempionāta posms netika rīkots, A.Ozols 

ierosina Rīgai dot pirmo izvēles iespēju. Papildus jau iepriekš ticis nolemts, ka 

Jelgava būs LNČ pieaugušajiem rīkotāja (pēc LNČ rīkotāju rotācijas principa), tad 

Jelgava ir apstiprināta par 5.posma rīkotājiem. 

 

BMX klubi diskutē par sacensību kalendāru un vienojas par katru sacensību posmu 

norises vietu. 

 

BMX klubi, balsojot visiem klāt esošajiem par, NOLEMJ: 

Apstiprināt esošo LRF BMX sacensību kalendāru ar SMScredit.lv BMX čempionāta 

8.posmiem un LRF kausa izcīņas norises vietām un datumiem. 

 

 

3. LČ EM, JM sacensību dienas kārtība – A.Ozols; 

A.Ozols iesaka šajā gadā championship grupām Latvijas čempionātu rīkot atsevišķā 

blokā, kas sāktos pēc jauniešu grupu sacensībām. Ieteikums tiek pamatos ar iespēju 

championship grupām čempionātu aizvadīt pēc iespējas koncentrētāk un būtu 

iespējams piesaistīt vairāk mediju uzmanības. Lai braucienu grupas nebūtu pārāk maz, 

A.Ozols iesaka šim blokam pievienot arī jaunieši B15 un B16 vecuma grupas. 

 

BMX klubi, balsojot visiem klāt esošajiem par, NOLEMJ: 

Apstiprināt A.Ozols ieteikumus, ar piebildi izstrādāt precīzu sacensību laika grafiku, 

ar iespēju 2.bloka sacensības daļēji iesākt jau 1.bloka laikā. 

 

4. Ieteikumi nepieciešamās izmaiņas sacensību noteikumos 2016.gadam – 

A.Ozols; 

A.Ozols jau iepriekš bija nosūtījis klubiem savus ierosinājumus noteikumu 

papildinājumam: 

4.1.Otrās dienas treniņu laiki tiek samazināti, kopējais treniņu ilgums 60 min. Sākums 

paliek nemainīgs pl. 12:00 

4.2. Otrās dienas sacensībās braucēji var mainīt vecuma grupas pēc saviem ieskatiem. 

Vai arī klubam ir jāieliek attiecīgi punkti savos nolikumos, kas reglamentē šo 

kārtību. 

4.3.B15 un B16 vecuma grupās Latvijas čempiona nosaukumu izcīna vienas dienas 

sacensībās – Latvijas čempionātā.  

4.4.SMScredit.lv BMX čempionāta ietvaros B15 un B16 vecuma grupa startē 

apvienotajā grupā (jaunieši) un kopvērtējumā izcīna SMScredit.lv BMX čempiona 

nosaukumu un kopvērtējuma naudas balvu.  

4.5.SMScredit.lv BMX čempionāta posmos M17+ grupa tiek apbalvota tikai ar 

naudas balvām, sadalījums tāpat kā JM/EM. Dalības maksa noteikta 11 EUR, kur 



        

10 EUR aiziet grupas balvu fondā un papildus no LRF tiek ieskaitīti 100 EUR 

kopējajā balvu fondā.  

4.6.Tiek likvidētas vienas dienas licences. Jebkuram, kurš grib piedalīties LRF 

sacensībās ir jānokārto LRF licence. Otrās dienas sacensībās rīkotāja klubam ir 

iespēja atļaut startēt bez licencēm, GS iesniedzot vecāku atļauju startēt sacensībās 

un apdrošināšanas kopiju. 

Klubi diskutē par izteiktajiem priekšlikumiem, kur daļai klubiem ir savi ierosinājumi 

noteikumu papildinājumam. 

 

BMX klubi, balsojot visiem klāt esošajiem par, NOLEMJ: 

Uzdot A.Ozolam apkopot visus ieteikumus un papildināt esošo BMX Gada Grāmatu 

ar izmaiņām noteikumos un par visām izmaiņām lemt nākamajā BMX klubu padomes 

sēdē vai e-pasta balsojumā par visiem noteikumiem vienlaicīgi. 

 

 

 

6. Ziņojums BMX sezonas noslēguma pasākums – Ģ.Kātiņš. 

Ģ.Kātiņš klātesošos informē par BMX sezonas noslēguma pasākumu, kas norisināsies 

Smiltenē 5.decembrī pl. 17:00. Ģ.Kātiņš informē, ka pasākums notiks Smiltenes “Trīs 

pakalnu pamatskolas" telpās. Tāpat, klubi tiek informēti par gaidāmā pasākuma 

aptuveno saturu. Ielūgumi klubiem uz pasākumu ar norādītu pieteikšanās termiņu tiks 

izsūtīti līdz 6.novembrim. Ģ.Kātiņš informē, ka dalības maksa pasākumā būs 10€.   

 

 

 

BMX klubu Padome darbu beidz pulksten 14:40  

 

 

Protokolists Artis Ozols 

 


