„Rukmāru Ziemas Kausa izcīņa 2015”
NOLIKUMS
1.Vispārējie noteikumi
1.1. „Rukmāru Ziemas Kausa izcīņa 2015 ” ir daudzposmu sacensības automašīnām un
kvadracikliem slēgtā trasē, kuras rīko biedrība „Virāţa – Z”.
1.2. Kausa norisi reglamentē, šis nolikums,
1.3. Sacensības notiek slēgtā trasē.
1.4. Sacensības sastāv no vairākiem posmiem.

2. Norises vadība, laiks un vieta
1.posms - 04.01.2015, “Kunaiši”, Zaņas pagasts, Saldus novads
2.posms - 11.01.2015 “Kunaiši”, Zaņas pagasts, Saldus novads
3.posms - 25.01.2015 “Kunaiši”, Zaņas pagasts, Saldus novads
4 posms - 08.02.2015 “Kunaiši”, Zaņas pagasts, Saldus novads
5.posms - 22.02.2015 “Kunaiši”, Zaņas pagasts, Saldus novads
2.1. Vadība.
Sacensības organizē Biedrība „Virāţa - Z
2.2. Kalendārs.
Par katra atsevišķa posma laikiem tiks izvietota afiša
2.3. Vieta.
Ziemas trase „Rukmāri”, Zaņas pagasts, Saldus novads

3. Dalībnieki
Pasākumā piedalās jebkura fiziska persona, kura var uzrādīt autovadītāju apliecību, kā arī 3.1.3
punktā minētās personas.
3.1. Individuālās sacensības.
3.1.1. Ar vienu a/m var startēt vairāki dalībnieki, par to iepriekš informējot organizatorus.
3.1.2. Dalībnieks var pieteikties vienu reizi vienā klasē, bet ir atļauts vienam dalībniekam
startēt vairākās klasēs.
3.1.3. Braucēji, vecumā līdz 18 gadiem, var piedalīties sacensībās, ja ir vecāku rakstiska
atļauja. Vecumā līdz 18 gadiem bez autovadītāja apliecības sacensībās var piedalīties tikai
tad, ja automobīlī atrodas instruktors vai treneris ar autovadītāja apliecību un ir aizpildījis(ar
parakstu apstiprinājis) pieteikuma anketu par dalību sacensībās. Šajā gadījumā jāuzrāda

vecāku rakstiska atļauja dalībai sacensībās un piedalīšanās jāsaskaņo ar organizātoru. Galējo
lēmumu par pielaidi sacensībām pieņem sacensību galvenais tiesnesis un sacensību direktors.

3.2. Komandu sacensības.
3.2.1. Komanda sastāv no trīs dalībniekiem, no kuriem vienam dalībniekam jābūt sievietei.
Dalībnieks, kurš Kausā startē vairākās klasēs, ieskaites punktus var pelnīt tikai vienā no
klasēm.
3.2.2. Komandu rezultātus nosaka visu braucēju punktu summa. Ja posma sacensībās vairāku
komandu punktu summa ir vienāda, tad augstāku vietu izcīna komanda, kuru braucēji
izcīnījuši lielāku pirmo, otro, trešo utt. vietu skaitu posma kopvērtējumā.
3.2.3. Kausa laikā drīkst notikt viena maiņa (komandas dalībnieka nomaiņa vai klases
nomaiņa kādam no dalībniekiem).
3.2.4. Dalībnieks nevar piedalīties divās komandās.
3.2.5. Dalībnieks komandu drīkst mainīt vienu reizi.
3.2.6. Lai komandas punkti tiktu ieskaitīti Kopvērtējumā, posmā jāpiedalās vismaz 3
komandām.
3.2.7. Kausa kopvērtējuma rezultātus nosaka iegūtā punktu summa visos notikušajos
posmos, atmetot posma rezultātus, kurā iegūta mazākā punktu summa.
4. Rezultātu noteikšana
4.1. Individuālā ieskaite – posmu rezultāti
4.1.1.Visās posmu sacensībās tiek fiksēts katra brauciena laiks;
4.1.2.Katra posma rezultātus nosaka summējot brauciena laikus un par posmu tiek piešķirti
punkti saskaņā ar tabulu:
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15.
Punkti 20
17 15
13 11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4.1.3.Lai notiktu ieskaite klasē, jābūt vismaz 6 dalībniekiem posmā, atsevišķos gadījumos
lēmumu pieņem organizators.
4.2. Individuālā ieskaite – kopvērtējuma rezultātu noteikšana.
4.2.1. Sacensību sērijas kopvērtējumā rezultātu nosaka dalībnieka iegūto punktu summa.
4.2.2. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas.
5. Apbalvošana
5.1. Posma sacensībās Rīkotājs apbalvo atbilstoši katra posma Nolikumam.
5.2. Kausa kopvērtējumā apbalvo individuāli 1.-3. vietu ieguvējus katrā klasē (ja startējuši
vismaz 6 braucēji) un 1.-3. vietu ieguvējus komandu ieskaitē (ja startējušas vismaz 5
komandas).

6. Automašīnas un kvadracikli
Sacensībās atļauts piedalīties automašīnām, kas atbilst a/m definīcijai. Drošības prasībām un pielaidi
sacensībām organizatori un komisārs var lemt reģistrācijas laikā.
Automašīnai jābūt aprīkotai ar blakussēdētāja sēdekli, ja sacensībās izmanto automašīnu ar sporta
tehnisko pasi, kas ir sagatavotas startam rallijsprinta, rallija, šosejas sacensībām. Par iespējamas
atsevišķas ieskaites veidošanu a/m, kas ir sagatavotas sportam, tiek lemts braucēju sapulces laikā.
Budžeta klase – drīkst piedalīties ar automašīnām, kuras atbilst pielaidei ceļu satiksmei, bez
jebkādiem uzlabojumiem.
6.1. A/m iedalījums klasēs
6.2.1. Priekšpiedziņa
6.2.2. Aizmugures piedziņa
6.2.3. Pilnpiedziņa
6.2.4. Radţu klase
6.2.5. Sieviešu klase;
6.2.6. Budţeta klase
6.2.7. Kvadracikli junioriem
6.2.8. Kvadracikli pieaugušajiem
Lai klasē notiktu ieskaite, jābūt vismaz sešiem dalībniekiem.
6. Apriepojums
Budţeta klase – atjaunotā tipa riepas sr Green Type marķējumu vai jebkuras cita riepa, kuru tirgus
vērtība nepārsniedz 40.- EUR. Par šādu riepu izmantošanu lemj tehniskais tiesnesis uz vietas.
Radţu klase – riepas ar ielas radzēm
Dāmu klase – jebkādas riepas, izņemot „zāģus”
Kvadracikli – riepas bez radzēm
Pārējās klases – drīkst izmantot jebkuras ziemas riepas – brīva izvēle
7. Drošības prasības
7.1. A/m sacensību laikā nedrīkst atrasties nepiestiprināti priekšmeti;
7.2. Sacensību braucienu laikā a/m drīkst atrasties tikai a/m vadītājs, izņemot punktu 3.1.3.;
7.3. Dalībniekam jābūt piesprādzētam ar drošības jostu;
7.4. Jālieto motoru sportam paredzēta aizsargķivere ;
7.5.
Ar savu parakstu pieteikumā (pieteikuma anketā), dalībnieks apliecina, ka uzņemas
atbildību par sevi, savas darbības (braukšanas) izraisītajām sekām un iespējamo nodarījumu trešās
personai un tās mantai.
8. Starta kārtība
8.1.
Dalībnieki startē tādā secībā, kādā tie ierodas (piesakās) sacensību vietā, sadalīti pa klasēm.
8.2.
Pirmajā posmā dalībnieku numuri tiek piešķirti pieteikšanās secībā, pa klasēm. Katrā
nākamajā posmā numuri tiek piešķirti pa klasēm, ņemot vērā iepriekšējā posma rezultātus.
8.3.
A/m trasē tiek laistas ar laika intervālu, ko nosaka sacensību galvenais tiesnesis.

11. Sodi
11.1. Karoga neievērošana – brīdinājums vai diskvalifikācija,
11.2. Braukšana pa trasi pretējā virzienā – diskvalifikācija,
11.3. Agresīva uzvedība slēgtajā parkā – brīdinājums vai diskvalifikācija,
11.4. Par tiesnešu norādījumu neievērošanu - brīdinājums vai diskvalifikācija,
11.5. Trases pareiza neizbraukšana – pēc tiesneša vai direktora lēmuma.
11.5. Apreibinošo vielu iespaidā aizliegts startēt.
12. Sacensību atbildīgās personas:
Modris Ţentiņš - 29294040

