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NolikumsNolikumsNolikumsNolikums    

Igate Igate Igate Igate LeMansLeMansLeMansLeMans    turnīraturnīraturnīraturnīra    hronoloģiskā secībāhronoloģiskā secībāhronoloģiskā secībāhronoloģiskā secībā: 

• norises vieta – Sporta un atpūtas komplekss „Rullītis” ; 

• norise laiks – 28.09.2018. no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00; 

• reģistrēšanās internetā – www.mehiem.lv līdz 25.09.2018.; 

• reģistrēšanās „Rull ītī”  – 28.09.2018. no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00; 

• starts – 28.09.2018. plkst. 17.00; 

• apbalvošana „Rull ītī”  – 28.09.2018. plkst. 20.30. 

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

• komanda sastāv no trīs dalībniekiem; 

• komandas tiek reģistrētas vienā klasē;  

• dalības maksa reģistrējoties internetā www.mehiem.lv – 200.00 € [no kuriem 50.00 € 

depozīts (nauda tiek atgriezta, ja kartings nav bojāts)]; 

• dalības maksa reģistrējoties „Rull ītī”  – 250.00 € [no kuriem 50.00 € depozīts (nauda tiek 

atgriezta, ja kartings nav bojāts)]; 

• komandu skaits ierobežots – 20 komandas; 

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

• dalībnieku starta numuri tiek piešķirti uzreiz pēc reģistrēšanās; 

• apbalvotas tiek pirmās trīs godalgotās vietas; 

• startu dod sacensību tiesnesis. 

Sacensības:Sacensības:Sacensības:Sacensības:    
    

• LeMan sacensībās brauc ar 20 gokartiem 

• tās sastāv no divām daļām; 

 Pirmajā daļā notiek treniņbraucieni un kvalifikācijas braucieni; 

 Otrajā daļā notiek fināla braucieni, kurā noskaidro godalgoto vietu ieguvējus; 



• treniņbraucienos katras komandas dalībnieks veic 10 minušu garu braucienu; 

• fināla braucienā katras komandas dalībnieks veic 20 minušu garu braucienu ar vairākām 

maiņām; 

• komandas dalībnieki ir jābūt vienādos T-kreklos vai jakās (obligāts apģērbs - garās 

bikses);  

• ja iespējams, ierasties ar savām ķiverēm; 

• uzvar komanda, kura fināla braucienā ātrāk veic stundu garu braucienu. 

Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu 

vadīto automašīnuvadīto automašīnuvadīto automašīnuvadīto automašīnu/gokartu/gokartu/gokartu/gokartu    un uzvedību sacensību laikāun uzvedību sacensību laikāun uzvedību sacensību laikāun uzvedību sacensību laikā    trasē, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu trasē, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu trasē, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu trasē, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu 

organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai.organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai.organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai.organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai.    

    


