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Latvenergo veiklības brauciens „Inženieru dienās 2018” 

2018. gada 30. septembrī. plkst. 10:30 

Nolikums 

Veiklības brauciena hronoloģiskā secība: 

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

• norise laiks – 30.09.2018. no plkst. 10.30 līdz plkst. 12.00; 

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

• reģistrēšanās „Rull ītī”  – 30.09.2018. no plkst. 08.00 līdz plkst. 10.30; 

• starts – 30.09.2018. plkst. 10.30; 

• apbalvošana „Rull ītī”  – 30.09.2018. plkst. 20.00. 

Sacensību reglaments: 

• dalībnieki tiek reģistrēti vienā klasē: 

• dalības maksa reģistrējoties internetā www.mehiem.lv – 15.00 €; 

• dalības maksa reģistrējoties sporta un atpūtas kompleksā „Rull ītis” – 20.00 €; 

• dalībnieku skaits ierobežots – 30 dalībnieki; 

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

• viens dalībnieks var reģistrēt vienu automašīnu; 

• dalībnieku starta numuri tiek piešķirti uzreiz pēc reģistrēšanās; 

• sacensībās drīkst piedalīties tikai ar ielas riepām (sliki un pussliki nav atļauti); 

• salonā nedrīkst būt nenostiprināti priekšmeti; 

• sacensību galvenais tiesnesis patur iespēju dalībnieku nepielaist sacensībām, 

nepaskaidrojot iemeslu; 

• apbalvotas tiek pirmās trīs godalgotās vietas; 

• startu dod sacensību tiesnesis. 

Sacensības: 

• starta secība kvalifikācijas braucieniem  ir starta numuru secībā – no mazākā uz lielāko.  

• trasē brauc viena automašīna, kura veic pilnu distanci un iebrauc tehniskajā parkā, tikai 

tad ir pieļaujams nākamās automašīnas starts; 

• par katru apgāzto figūru tiek piešķirti soda punkti: 1 pilons – 5 sekundes pie rezultāta 

kopsummas;  



• par katru no nepareizās puses apbraukto pilonu tiek piešķiri soda punkti: 10 sekundes pie 

rezultāta kopsummas;  

• par falšstartu pirmajā reizē braucējs saņem aizrādījumu, bet par atkārtotu falšstartu 

dalībnieks tiek diskvalificēts 

• uzvarētājs tiek noteikts pēc distances veiktā kontroles laika. 

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. 

Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un 

juridisku atbildību par savu vadīto automašīnu un uzvedību sacensību laikā trasē, 

kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu organizatora vai trešo personu 

mantai, veselībai vai dzīvībai. 

 

 


