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• norises vieta – sporta un atpūtas komplekss „Rull ītis” ; 

• norise laiks – 10.09.2017. no plkst. 16.30 līdz plkst. 19.30; 

• reģistrēšanās internetā – www.mehiem.lv līdz 06.09.2017.; 

• reģistrēšanās sporta un atpūtas komplekss „Rull ītis”  – 10.09.2017. no plkst. 9.00 līdz 

plkst. 16.00; 

• starts – 10.09.2017. plkst. 16.30; 

• apbalvošana sporta un atpūtas kompleksā „Rullītis” – 10.09.2017. plkst. 20.30. 

Sacensību reglaments:Sacensību reglaments:Sacensību reglaments:Sacensību reglaments:    

• dalībnieki tiek reģistrēti 3 klasēs: A klase – līdz 2000 cm3; 

B klase – no 2000 cm3 līdz 3000 cm3;  

C klase – virs 3000 cm3; 

• Dīzeļdzinējiem tiek piemērots koeficients 0.7 (attiecībā pret atmosfērisku benzīna 

dzinēju); 

• Dīzeļdzinējiem, kas aprīkoti ar turbopūti, tiek piemērots koeficients 1.2 (attiecībā pret 

atmosfērisku benzīna dzinēju);  

• Benzīna dzinējiem, kas aprīkoti ar turbopūti, tiek piemērots koeficents 1.7 (attiecībā pret 

atmosfērisku benzīna dzinēju); 

• dalības maksa reģistrējoties internetā www.mehiem.lv – 5.00 €; 

• dalības maksa reģistrējoties sporta un atpūtas kompleksā „Rullītis” – 10.00 €; 

• dalībnieku skaits ir ierobežots 32 dalībnieki katrā klasē; 

• personām alkohola vai psihotropo vielu ietekmē, dalība tiek liegta; 

• viens dalībnieks startē tikai vienu reizi ar vienu automašīnu; 

• dalībnieku starta numuri tiek piešķirti uzreiz pēc reģistrēšanās; 

• apbalvotas tiek pirmās trīs godalgotās vietas katrā klasē; 

• startu dod sacensību tiesnesis. 



Sacensības:Sacensības:Sacensības:Sacensības:    

• katras klases 16 ātrākie braucēji kvalific ējas ceturtdaļfinālam;    

• finālā labākie tiek noskaidroti pēc uzvarētiem diviem braucieniem savstarpējā cīņā;    

• piedalīties drīkst personas ar autovadītāja apliecību;    

• personām alkohola vai psihotropo vielu ietekmē, dalība tiek liegta; 

• starta, finiša, un sānu līnijas, kā arī trases norobežojumi ir norādīti ar uzskatāmiem 

apzīmējumiem un labi saskatāmi; 

• uz starta dalībniekam ir jāierodas 3 (trīs) minūšu laikā pēc uzaicinājuma, kuru izteicis par 

startu atbildīgais tiesnesis. Ja, pēc uzaicinājuma ir pagājušas 3 (trīs) minūtes un 

dalībnieks nav ieradies pirmsstarta zonā, tad dalībniekam šajā braucienā tiek piešķirts 

zaudējums. Uzaicinājums var tikt izteikts dalībniekam personīgi, vai pa mikrofonu, caur 

sacensību apskaņošanas iekārtām. 

• distancē dalībnieks drīkst braukt tikai pa izvēlēto celiņu. Priekšroka izvēlēties celiņu pārī 

ir dalībniekam ar labāku kvalifikācijas rezultātu – starta sarakstā tas minēts kā pirmais. 

• riepu sildīšana („burnout”) atļauta tikai šim nolūkam speciāli paredzētās vietās. Riepu 

sildīšana uz vietas ir aizliegta (transportlīdzeklim riepu sildīšanas laikā lēnām jāvirzās uz 

priekšu). Riepu sildīšanas laikā kategoriski aizliegts citām personām jebkādā veidā turēt 

dalībnieka automašīnu. Riepu sildīšanas laikā aizliegts vēl kādai personai atrasties šajā 

zonā; 

• dalībniekam, kura automašīna ir apstājusies trasē un bez palīdzības no malas nevar 

turpināt braucienu, jāpaliek sacensību automašīnā līdz brauciena pārtraukšanai; 

• jebkāda palīdzība no malas trasē brauciena laikā ir aizliegta; 

• dalībniekam aizliegts turpināt braucienu, ja automašīnas tehniskais stāvoklis apdraud 

braucēju vai sacensību drošību (tajā skaitā, ir būtiski traucēta redzamība caur vējstiklu un 

tml.). Lēmumu par atļauju piedalīties sacensības pieņem galvenais tiesnesis konsultējoties 

ar tehnisko komisiju; 

• dalībniekiem aizliegts veikts treniņbraucienus starp sacensību braucieniem; 

• pēc finiša līnijas šķērsošanas dalībniekam vienmērīgi jāsamazina braukšanas ātrums, 

neizraisot straujas kustības, izslīdēšanu vai sānslīdi. Dalībniekam jāievēro nobraukšanas 

shēmas norādījumi un kustības noteikumi dalībnieku parkā; 

• par sacensību pārtraukšanu meteoroloģisko apstākļu vai drošības apsvērumu dēļ lemj 

galvenais tiesnesis. 



Papildu norādes:Papildu norādes:Papildu norādes:Papildu norādes:    

• sacensību rīkotāja reklāmas izvietošana uz dalībnieku automašīnām ir obligāta; 

• automašīnas bez pasākuma rīkotāja reklāmas uzlīmēm netiek dota atļauja piedalīties 

sacensībās; 

• reklāmas uzlīmes jāizvieto, ievērojot rīkotāja izdoto novietojuma plānu. 
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