APSTIPRINU
Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja
S.Gutāne

03.05.2013.
Vieglo automašīnu sacensības autokrosā
Latgales kausa 2013 (1. posms)
Ludzas novada balva
11.05. 2013

NOLIKUMS
Mērķi:
 Popularizēt auto un moto sportu bērnu un jauniešu vidū, radot apstākļus jauniešu
sportiskai izaugsmei.
 Pilnveidot jauniešu auto vadīšanas iemaņas sacensībās- drošas braukšanas apmācības
skolā.
 Radīt apstākļus autosporta vecu un jaunu draugu, paziņu draudzīgai un
atraktīvai gaisotnei ar adrenalīna piedevu.
Organizatori:
Ludzas novada pašvaldība, sadarbība ar Biedrību ”Pieci rati”
Dalībnieki:
Jaunieši no 10 gadu vecuma un pieaugušie. Katrs ar parakstu apliecina savu atbildību, drošību
un sekām trasē. Par jauniešiem no 10 gadu vecuma parakstās viens no vecākiem, uzņemoties
visu atbildību par jaunieša rīcību un iespējamām sekām.
Norise:
1. Sacensības notiek Ludzas novada ,,Kovaļku” slēgtajā trasē mašīnu klasēs:
-VAZ- standartklase ar motora tilpumu līdz 1,6 l,
- superklase ar motora tilpumu līdz 2,0 l ar priekšpiedziņu,
- openklase ar motora tilpumu līdz 2,0 l ar aizmugurējo riteņu piedziņu.
2. Tehniskā komisija strādā no plkst. 8.00 līdz 10.00.
-mandātu komisija strādā no plkst. 9.30 līdz 10.30.
-brīvie treniņi - no plkst. 10.00 līdz 10.30
- starts plkst. 11.30, pirms tā jāiziet tehniskā komisija, mandātu komisija, jāveic 2 apļi, treniņi
3. Sacensību starts. Tiek veikti pieci ieskaites braucieni 4-6 mašīnas vienā braucienā.
Automašīnu izkārtojumu ,secību starta tabulā nosaka izloze.
4. Katrās sacensībās, atkarībā no dalībnieku skaita, ir iespējamas nenozīmīgas nolikuma
izmaiņas.
Nolikums tiek precizēts un izmaiņas tiek paziņotas pirms pirmā starta dalībnieku sapulcē.
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5. Par pāragru startu var izslēgt no sacensībām.
6. Katrā braucienā jāveic 4 apļi pusfinālā un 6 apļi finālbraucienā.
7. Ja dalībnieks laicīgi neierodas starta vietā, viņš tiek izslēgts no brauciena.
8. Labākie 4 pēc izcīnītajiem punktiem pēc katra pusfināla tiek uz A finālu, nākošie 4 uz B
finālu.
9. Ar vienu automašīnu var startēt vairāki dalībnieki (piloti) - ieskaite ir automašīnai.
10. Pieteicējam jānodrošina sacensībām pieteikto automašīnu uzrādīšana tehniskai komisijai
Nolikumā noteiktā laikā, pilotiem tehniskai komisijai jāuzrāda braucēja sporta ekipējums.
11. Automašīnai vai drošības aprīkojumam konstatētās nepilnības ir jānovērš un atkārtoti jāveic
pārbaude.
12. Pieteicējs ir pilnībā atbildīgs un apliecina to ar savu parakstu, - par automašīnas braucēja
drošības ekipējuma atbilstību, par pilotu rīcību trasē un iespējamām sekām. Ja sacensību laikā
tiek konstatēta automašīnas vai braucēja drošības ekipējuma neatbilstība, braucēju var sodīt ar
aizliegumu startēt braucienā vai automašīnas izslēgšanu no sacensībām.
13. Tās nav izdzīvošanas sacensības- tīši izraisītas sadursmes trasē, alkohola lietošana ir
iemesls diskvalifikācijai.
14. Papildus svars aizliegts, tehniskā komisija var kontrolēt jebkurā brīdī, galvenais tiesnesis
tiesīgs diskvalificēt dalībniekus.
15. Par palīdzību trasē var diskvalificēt. Ja nevar turpināt braukt, ātri jāatstāj automašīna un
jādodas aiz trases nožogojuma.
16. Sacensību galvenajam tiesnesim ir tiesības pēc saviem ieskatiem parādīt melno karogu
brauciena laikā vai diskvalificēt uz visām sacensībām.
Vērtēšana un apbalvošana:
1. Punktu sadalījums: par 1.vietu braucienā -5 punkti, par 2. vietu -4 punkti,
par 3.vietu -3 punkti utt.
2. Tiks apbalvoti 1.,2.,3.vietas ieguvēji katrā klasē. Uzvarētājiem tiks pasniegti kausi un
Diplomi
Kontaktpersonas
A. Malahovs. Tālrunis 29153671
A. Narnickis. Tālrunis 28351822
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