SASKAŅOTS:
LAF Ģenerālsekretāre v.i.
Inta Ulme
2015. gada ____________________

APSTIPRINĀTS:
LAF rallija reida komisijas vadītājs
Gabriels Žīgurs
2015. gada _______________________

Latvijas čempionāta atklātās sacensības sporta automašīnām

“AutoEuro 3H Cross Country 2015”
Latvijas kausa atklātās sacensības sporta un standarta apvidus automašīnām

“AutoEuro 6H Cross Country 2015”
Latvijas kausa atklātās sacensības standarta apvidus automašīnām

“AutoEuro 3H Cross Country 2015”
2. posms
2015. gada 31. maijā
karjeru „Akmenscūciņas” un “DSG karjeri” teritorijā,
Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
(56º34’31”N, 24º4’4”E)

PAPILDNOLIKUMS
SATURS:
1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
2. SACENSĪBU PROGRAMMA HRONOLOĢISKĀ SECĪBĀ
3. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA
4. SACENSĪBU RAKSTUROJUMS
5. PIETEIKUMI
6. SACENSĪBU TRASE, VIDES AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
7. REZULTĀTI
8. APBALVOŠANA
9. ATBILDĪBA UN TIESĪBAS
10. PAPILDUS INFORMĀCIJA

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1. Latvijas čempionāta atklātās sacensības “AutoEuro 3H Cross Country 2015” 2. posms
(turpmāk “LČ 3H”) ir sacensības sporta automašīnām. Latvijas Kausa atklātās sacensības
“AutoEuro 6H Cross Country 2015” 2. posms (turpmāk “6H”) ir sacensības sporta un standarta
apvidus automašīnām. Latvijas Kausa atklātās sacensības “AutoEuro 3H Cross Country 2015” 2.
posms (turpmāk “3H”) ir sacensības standarta apvidus automašīnām. Sacensības notiek slēgtā teritorijā,
brīvas konfigurācijas apļveida trasē, kuru norisi reglamentē “Latvijas Republikas 2015.gada apvidus
rallija – karuseļa čempionāta nolikums” un “3H un 6H Cross Country 2015 nolikums”.
1.2. „LČ 3H”, “6H” un “3H” norises laiks: 31.05.2015.
2. SACENSĪBU PROGRAMMA HRONOLOĢISKĀ SECĪBĀ
10.05.2015. plkst. 09:00
2.1. Pieteikumu pieņemšana sākas
2.2. Iepriekšējo pieteikumu pieņemšana ar atlaidi beidzas
26.05.2015. plkst. 21:00
plkst. 07:45
2.3. Pieteikumu pieņemšana sacensību dienā sākas
2.4. Pieteikumu pieņemšana beidzas
plkst. 08:30
2.5. Pieteikušo ekipāžu saraksta publicēšana
plkst. 8:40
plkst. 07:45 - 08:40
2.6. Braucēju administratīvi tehniskā komisija
2.7. Automašīnu tehniskā pārbaude un braucēja ekipējuma
plkst.07:45-08:40
pārbaude vietā ar norādi „Tehniska komisija” (TK).
2.8. Iepazīšanās ar trasi „LČ 3H”, “6H” un “3H”
plkst. 08:45 - 09:55
2.9. Laika kontroles braucieni „LČ 3H”, “6H” un “3H”
plkst. 10:00 – 10:30
2.10. Dalībnieku sapulce
plkst. 10:35
plkst. 10:40
2.11. Starta saraksta „LČ 3H”, “6H” un “3H” publicēšana
2.12. Automašīnu„LČ 3H”, “6H” un “3H” ierašanās uz starta
plkst. 10:45
plkst. 11:00
2.13. Sacensību atklāšana, starts „LČ 3H”, “6H” un “3H”
2.14. „LČ 3H” un “3H” finišs
plkst. 14:00
2.15. “6H” finišs
plkst. 17:00
2.16. Iepriekšējo rezultātu paziņošana
plkst. 17:30
plkst. 18:00
2.17. Oficiālo rezultātu paziņošana, apbalvošana
2.18. Oficiālais informācijas stends ir dalībnieku parkā un sekretariātā no plkst. 07:45-19:30.
2.19. Sacensību norisi, vadoties no sacensību ekipāžu skaita un laika apstākļiem, nosaka sacensību
vadītājs un paziņo to dalībnieku sapulcē un uz oficiālā informācijas stenda.
3. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA
3.1. „LČ 3H”, “6H” un “3H” organizators: Biedrība “Tempo 24H”,(tālr.: 26427833, e-pasts:
info@autoeuro.lv)
reģ. Nr.40008177984, Saldus iela 3A, Rīga, A/S SWEDBANK, konts
LV52HABA0551030795999, sadarbībā ar Latvijas automobiļu federāciju (LAF), Brīvības gatve 224, k5, Rīga, LV-1039.
3.2. Galvenās oficiālās personas:
Komisārs: Gabriels Žīgurs (tālr.:29250112)
Sacensību direktore: Iveta Kaminska (tālr.: 26427833)
Sacensību vadītājs: Arnis Vēza (tālr.:29240926)
Tehniskās komisijas vadītājs automašīnām: Māris Podiņš (tālr.: 29510940)
Sekretariāts: Iveta Kaminska
Rezultātu apstrāde un sagatavošana: Biedrība “L.A.M.A.”
Medicīniskais nodrošinājums: Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienests no Jelgavas
3.3. Sacensības tiesā organizatora izvēlēta tiesnešu kolēģija, atbilstoši LAF Nacionālā Sporta kodeksa
un šī papildnolikuma prasībām.

4. SACENSĪBU RAKSTUROJUMS
4.1. Sacensību „LČ 3H”, “6H” un “3H” izcīņa notiek ekipāžu ieskaitē. Ekipāžas „6H” sastāvā minimāli
ir 2 (divi) piloti, maksimāli 4 (četri) piloti (pēc pašu izvēles), ekipāžas „LČ 3H” un „3H” sastāvā
minimāli ir 1 (viens) pilots, maksimāli 3 (trīs) piloti (pēc pašu izvēles), kuri sacensībās piedalās ar vienu
automašīnu. Katrai ekipāžai tiek izsniegts viens transponders dalībai sacensībās „LČ 3H” vai „3H” un
viens transponders dalībai „6H”.
4.2. Sacensībās viens sportists drīkst būt iekļauts un startēt vairāku ekipāžu sastāvā.
4.3. Sacensību laikā (posmā) ekipāža automašīnu mainīt nedrīkst.
4.4. Sacensību laikā (posmā) ekipāžā pilotu maiņa notiek brīvi pēc tās ieskatiem, kas atļauta tikai pit
stopa un servisa zonā.
4.5. Sacensību laikā a/m atļauts atrasties ne vairāk kā diviem sportistiem.
4.6. Sportistiem sacensību laikā ieteicams lietot kakla aizsargu (HANS).
4.7. Sportisti ir atbildīgi par sava sporta automobiļa atbilstību noteikumiem visu sacensību laiku.
4.8. Sportistu vecums tiek skaitīts pēc dzimšanas gada. Pieteikuma formā jānorāda kādā grupā un klasē
pieteikums ir derīgs. Sportists ar savu parakstu sacensību pieteikuma veidlapā apliecina, ka sniegtie dati
ir pareizi.
4.9. Katrai ekipāžai jānodrošina, ka dalībnieku laukuma zonā ir pieejams ugunsdzēšamais aparāts.
4.10. Dalībnieki ar elektrību netiek nodrošināti.
5. PIETEIKUMI
5.1. Iepriekšējo pieteikumu pieņemšana sākas 10.05.2015. plkst. 09:00. Iepriekšējā pieteikšanās notiek
elektroniskā veidā līdz 26.05.2015 plkst. 21:00, pieteikumus sūtot uz e-pasta adresi: info@autoeuro.lv.
Pieteikuma forma ir pieejama interneta vietnēs: www.laf.lv un www.autoeuro.lv. Sacensību dienā
pieteikumi tiek pieņemti sacensību vietā karjera “Akmeņcūciņas” teritorijā, Salgales p., Ozolnieku n. no
plkst. 07:45 līdz plkst. 08:30. Ceļš: Iecava – Jelgava 6. km, norāde “Karjers Akmenscūciņas 3,7 km.
Iebraukšana pa šo ceļu tiek slēgta plkst. 8:45. Pēc tam iebraukšana pa ceļu Iecava – Emburga un Jelgava
– Emburga, tālāk sekot norādēm un plakātiem “6 H un 4 H kross”.
5.2. Dalībniekiem, kuri ir nosūtījuši organizatoram iepriekšējo pieteikumu un nepiedalās šajās
sacensībās, par to ir jāinformē organizators līdz 29.05.2015. plkst. 16:00 rakstiskā veidā.
Neinformēšanas gadījumā organizators patur tiesības atteikt dalību nākamajās sacensībās.
5.3. Ja pieteikums tiek nosūtīts pa e-pastu, organizatoram jāsaņem oriģināls ar maksājumu apliecinošu
dokumentu ne vēlāk kā ierodoties uz sacensībām līdz plkst. 08:30. Pieteikumi tiek apstiprināti tikai tad,
ja pilnībā samaksāta biedru dalības maksa.
5.4. Nosūtot pieteikumu (elektroniski), dalībnieks atļauj organizatoram publicēt pieteikumā ietverto
informāciju (tikai dalībnieka vārdu, uzvārdu, sacensību klasi, automašīnu un komandas nosaukumu)
organizatora izvēlētos plašas saziņas informācijas līdzekļos.
5.5. Sacensībās „LČ 3H”, “3H” un “6H” veicot biedru dalības maksu līdz 26.05.2015. plkst. 21:00, ir
iespējams saņemt biedru dalības maksas atlaidi. Pārskaitot maksu uz organizatora kontu: Biedrība
“Tempo 24H”, reģ. Nr. 40008177984, Saldus iela 3A, Rīga, banka – A/S SWEDBANK, HABALV22,
konts LV52HABA0551030795999 vai personīgi iemaksājot organizatora kasē, jānorāda ekipāžas
nosaukums, pirmā pilota vārds, uzvārds un personas kods. Katra ekipāža veic biedru dalības maksu, kas
ir:
Sacensību nosaukums
„LČ 3H”
Sporta apvidus a/m
Sporta vieglā a/m
„3H”
Apvidus standarta a/m
„6H”
Sporta apvidus a/m
Sporta vieglā a/m
Apvidus standarta a/m

Transpondera
noma EUR

A/m EUR

20.00
20.00

80.00
50.00

20.00

20.00

20.00
20.00
20.00

120.00
70.00
30.00

Par katru pilotu EUR
Pilotu skaits no 1 līdz 3
40.00
40.00
Pilotu skaits no 1 līdz 3
40.00
Pilotu skaits no 2 līdz 4
40.00
40.00
40.00

„LČ 3H”/”3H”
„6H”

un

„LČ3H”/ „3H”
+ transponders

„LČ3H”/
„3H”
+ piemaksa
60.00
40.00
20.00

„LČ3H”/ „3H” + par katru
pilotu,
kas
pievienojas
ekipāžai
40.00
40.00
40.00

Sporta apvidus a/m
20.00
Sporta vieglā a/m
20.00
Apvidus standarta a/m
20.00
* paskaidrojums rakstiskā veidā
5.5.1. par „LČ 3H”: par transponderi EUR 20.00 plus
a) apvidus sporta automašīnām: EUR 80.00 par a/m un EUR 40.00 par katru pilotu;
b) vieglajām sporta automašīnām: EUR 50.00 par a/m un EUR 40.00 par katru pilotu.
5.5.2. par „3H”: par transponderi EUR 20.00 plus
a) apvidus standarta automašīnām: EUR 20.00 par a/m un EUR 40.00 par katru pilotu.
5.5.3. par „6H”: par transponderi EUR 20.00 plus
a) apvidus sporta un standarta automašīnām: EUR 120.00 par a/m un EUR 40.00 par katru pilotu;
b) vieglajām sporta automašīnām: EUR 70.00 par a/m un EUR 40.00 par katru pilotu.
c) apvidus standarta automašīnām: EUR 23.00 par a/m un EUR 40.00 par katru pilotu.
5.5.4. par “LČ 3H”/ „3H” + “6H” papildus samaksa: par otru transponderi EUR 20.00 plus
a) apvidus sporta a/m: EUR 60.00 par a/m un par katru pilotu, kas pievienojas ekipāžai EUR 40.00;
b) vieglajām sporta a/m: EUR 40.00 par a/m un par katru pilotu, kas pievienojas ekipāžai EUR 40.00;
c) apvidus standarta a/m: EUR 20.00 par a/m un par katru pilotu, kas pievienojas ekipāžai EUR 40.00;
Rēķinu var pasūtīt, nosūtot maksātāja rekvizītus uz e-pastu: info@autoeuro.lv līdz 26.05.2015.
plkst.17:00.
5.6. Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem biedru dalības maksa ar atlaidi par pilotu ir EUR 20.00.
5.7. Biedru dalības maksu bez atlaides var samaksāt sacensību organizatoram sacensību dienā uz vietas
karjera “Akmenscūciņas” teritorijā, Salgales p., Ozolnieku n..:
Sacensību nosaukums

Transpondera
noma EUR

A/m EUR

20.00
20.00

100.00
70.00

„LČ 3H”
Sporta apvidus a/m
Sporta vieglā a/m
„3H”
Apvidus standarta a/m
„6H”
Sporta apvidus a/m
Sporta vieglā a/m
Apvidus standarta a/m
„LČ 3H”/”3H” un
„6H”

20.00

30.00

20.00
20.00
20.00
„LČ3H”/ „3H”
+ transponders

Sporta apvidus a/m
Sporta vieglā a/m
Apvidus standarta a/m

20.00
20.00
20.00

140.00
90.00
40.00
„LČ3H”/
„3H”
+ piemaksa
70.00
50.00
30.00

Par katru pilotu EUR
Pilotu skaits no 1 līdz 3
50.00
50.00
Pilotu skaits no 1 līdz 3
50.00
Pilotu skaits no 2 līdz 4
50.00
50.00
50.00
„LČ3H”/ „3H” + par
katru
pilotu,
kas
pievienojas ekipāžai
50.00
50.00
50.00

5.8. Biedru dalības maksu atmaksā:
- ja sacensības „LČ 3H”, “6H” un “3H” nenotiek Organizatora vainas dēļ – pilnīgi;
- ja sacensības „LČ 3H”, “6H” un “3H” nenotiek force majeure apstākļu dēļ - 75% apmērā;
- ja pieteikums netiek pieņemts – pilnīgi;
- ja dalībnieks nevar startēt force majeure dēļ - 25% apmērā.

6. SACENSĪBU TRASE, VIDES AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI
6.1. Sacensību trase atbilst LAF drošības noteikumiem, sacensību dalībnieki un skatītāji ir personīgi
atbildīgi par vides aizsardzības un sacensību drošības noteikumu ievērošanu.
6.2. Trases (apļa) garums apvidus a/m ir līdz 12 km, vieglajām a/m līdz 5 km, kas izveidotas slēgta tipa
trasēs. Distances kopgarums: „LČ 3H”, “3H” trīs stundu laikā nobrauktais attālums (apļi) un “6H” sešu
stundu laikā nobrauktais attālums (apļi).
6.3. Trases segums: apvidus a/m dolomīts (~55%), grants (~23%), pļava (~20%), asfalts (~2%),
vieglajām a/m: dolomīts (~60%), grants (~28%), pļava (~10%), asfalts (~2%). Kustība notiek bezceļa
teritorijās.
6.4. Sacensību laikā skatītāji nedrīkst atrasties uz trases un trases drošības zonās, kā arī starta un finiša
zonās.
6.5. Braucēji papildināt degvielu drīkst tikai speciāli norādītā vietā ar izslēgtu motoru, lietojot paklāju.
6.6. Katrai ekipāžai, vietā, kur tiek veikti darbi ar automašīnu, jālieto atbilstoša lieluma un kvalitātes
remonta paklājiņš, lai tādā veidā izvairītos no jebkuras vides piesārņošanas nejaušas eļļas, degvielas vai
cita tehniska šķidruma noplūdes gadījuma.
6.7. Katrai ekipāžai ir jāuzņemas atbildība par atkritumu savākšanu savā servisa zonā slēgtos atkritumu
plastmasas maisos, kas tiek novietoti kopējā urnā vai vietā, kur ir norāde “Atkritumi”. Par servisa zonas
nesakopšanu sods EUR 70,- (septiņdesmit).
6.8. Drošības nolūkos, neparedzētu apstākļu (force majeure) gadījumos trase var tikt saīsināta
un/vai mainīta.
7. REZULTĀTI
7.1. Uzvar tā ekipāža, kura sacensībās „LČ 3H” vai “3H” trīs stundās un “6H” sešās stundās veic
visvairāk apļus, saņēmusi vismazāk sodus, šķērso finišu pie rūtainā karoga un, ja ekipāža sasniegusi
finišu pašas spēkiem braucot. Visas finišējušās ekipāžas tiek sarindotas attiecīgi pēc nobraukto apļu
skaita un saņemtajiem sodiem.
7.2. Ja automašīna finišu sasniedz vēlāk kā pēc 6 stundām un 30 minūtēm sacensībās “6H” vai 3
stundām un 30 minūtēm sacensībās „LČ 3H” vai “3H”, rezultāts netiek ieskaitīts un rezultātu tabulā
ekipāža ieņem vietu pēc visām finišējušām automašīnām.
7.3. Sacensību oficiālās personas var piešķirt sodus atbilstoši savām pilnvarām (sk. Nolikums un
Norise).
7.4. Posmā ieskaites punkti tiek piešķirti pēc punktu sistēmas, kas atrunāta Pielikums Nr.2. Ekipāža tiek
klasificēta un saņem punktus, ja sacensībā ir veikti 40% no līdera kopējā apļu skaita reģistrētajā grupā
un ekipāža finišējusi pašas spēkiem braucot.
8. APBALVOŠANA
8.1. Apbalvošana notiek organizatora norādītā vietā ne vēlāk kā stundu pēc sacensību finiša, ja šajā laikā
nav iesniegti protesti, kas skar apbalvojamo vietu secību, vai pēc protestu izskatīšanas un lēmuma
pieņemšanas.
8.2. „LČ 3H”, “3H” un “6H” apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus absolūtajā vērtējumā katrā grupā. “6H” arī
pirmo vietu ieguvējus katrā ieskaites klasē, ja klasē ir ne mazāk kā trīs ekipāžas un „LČ 3H” un “6H” pirmo
vietu ieguvējus komandu vērtējumā.
8.3. Organizatoram un sponsoriem ir tiesības apbalvot ekipāžas ar pārsteiguma balvām.
8.4. Godalgotajiem dalībniekiem ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta. Neierašanās gadījumā dalībnieks
zaudē tiesības saņemt balvas.
9. ATBILDĪBA UN TIESĪBAS
9.1. Organizators neatbild par zaudējumiem, ko nodarījusi autosporta sacensību dalībpersona tīšu vai
netīšu darbību rezultātā pret trešo personu.
9.2. Organizators neatbild par sacensību dalībpersonu transporta līdzekļiem un personīgajām mantām.

9.3. Organizators neatbild par sacensību laikā notikušiem CSNg un drošības noteikumu pārkāpumiem.
Sacensību dalībpersonas pašas pilnā mērā atbild par savu veselību un savas rīcības vai bezdarbības
sekām, to apliecinot ar parakstu konkrēto sacensību pieteikuma anketā.
9.4. Sacensību dalībpersonas, kas piedalās sacensībās „3H” un „6H” ar standarta automašīnu apzinās
risku un pašas pilnā mērā atbild un uzņemas atbildību par savu drošību un veselību, par savas rīcības vai
bezdarbības sekām, to apliecinot ar parakstu konkrēto sacensību pieteikuma anketē.
9.5. Sacensību Komisārs, drošības apsvērumu dēļ, var atcelt daļu veicamās distances jebkurā laikā, arī
tad, ja kāds dalībnieks to jau ir veicis.
10. PAPILDUS INFORMĀCIJA
10.1. Sportistiem ir pienākums sakopt savu stāvvietu pēc sacensībām. Nesakopšanas gadījumā sods
EUR 70.00 (septiņdesmit) .
10.2. Papildnolikums ir spēkā “LČ 3H”, “3H” un “6H” 2. posma sacensībās 2015.gadā.
10.3. Nolikums, Papildnolikums un Pieteikšanās ankete tiek publicēti interneta vietnēs www.laf.lv un
www.autoeuro.lv.
10.4. Šis Papildnolikums sastāv no 6 lapām.
Veiksmīgus startus un finišus!
Sacensību organizators
biedrības „TEMPO 24H” valdes priekšsēdētāja

Iveta Kaminska

