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LaMSF pasākumu apmeklēšanas nolikums 

1. Šis nolikums regulē LaMSF pasākumu apmeklēšanas kārtību. Šī nolikuma normas ir saistošas 

visiem LaMSF pasākumu organizatoriem. 

 

2. Tiesības apmeklēt LaMSF sacensības (Latvijas čempionātus (izņemot Latvijas solo motokrosa 

čempionātu), Latvijas Kausus, LaMSF Kausus un Baltijas čempionātus) bez maksas ir sekojošām 

personu grupām: 

2.1. Motosportistiem - konkrēto sacensību dalībniekiem solo klasēs ar divām pavadošām personām. 

2.2. Motosportistiem - konkrēto sacensību dalībniekiem blakusvāģu klasē ar trīs pavadošām personām.  

2.3. Bērniem līdz 12 gadiem, izņemot Pasaules un Eiropas čempionātus un Kausus. 

2.4. Pārējiem Latvijas motosportistiem, uzrādot LaMSF licenci, izņemot Pasaules un Eiropas 

čempionātus un Kausus, sava sporta veida pasākumos. 

2.5. FIM un LaMSF tiesnešiem, mehāniķiem un treneriem, uzrādot derīgu licenci, izņemot Pasaules un 

Eiropas čempionātus un Kausus. LaMSF biedriem/ klubiem (kluba vadītājam), uzrādot derīgu LaMSF 

biedra/kluba apliecību. 

2.6. LaMSF prezidija locekļiem, DAK locekļiem un LaMSF sekretariāta darbiniekiem uzrādot savu 

apliecību; 

2.7. FIM, FIM Eiropa attiecīgo veidu komisiju locekļiem, uzrādot savu apliecību vai speciālo licenci 

(tikai attiecīgā sporta veida sacensībās); 

2.8. LaMSF prezidija goda viesiem, saskaņojot ar pasākumu organizatoru. 

2.9. Latvijas un ārzemju žurnālistiem ar FIM vai FIM Eiropa preses kartēm; 

2.10. Latvijas iedzīvotājiem - 1. grupas invalīdiem. 

3. Latvijas Čempionātā motokrosā solo klasēm, kas notiek vienas dienas sacensību ietvaros, 

organizatora izstrādātie un noteiktie ieejas noteikumi ir saistoši visiem apmeklētājiem, un uz tiem 

neattiecas punktos minētie atvieglojumi. Izņēmums ir punkti 2.3. un 2.10., tie attiecas arī uz Latvijas 

Čempionātu solo klasēm. 

4. LaMSF stingri rekomendē saviem biedriem celt savu un LaMSF prestižu kā sabiedrības labuma 

guvējiem radot iespēju iepazīties ar motosportu ne tikai Latvijas un Baltijas čempionātos un citās 

LaMSF sacensībās, bet izmantojot atlaides arī Pasaules un Eiropas čempionātos, bērniem, jauniešiem, 

it sevišķi no bērnu namiem, bērniem-invalīdiem, no palīgskolām un lauku skolām bez maksas. 

 

5. Motosacensību organizatoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem atļaut sacensību bezmaksas (vai ar 

atlaidēm) apmeklēšanu arī citām personām vai arī palielināt sportistu pavadošo personu skaitu. 

 

6. Sporta žurnālisti, radio un TV pārstāvji caurlaižu saņemšanu kārto ar sacensību Preses centru, ja tāds 

ir, vai tieši ar sacensību organizatoru. 
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