
 

 

Rallijs ‘’ASRT Alūksne 2012’’ 

Biļetens Nr. 1 

 
 Rallija papildus nolikumā tiek papildināti un laboti punkti: 

 

Piektdiena 13. janvāris, 2012 

vai 

Pirmdiena 16. janvāris, 2012 (dalībniekiem, kuri startēja Voru talveralli 13.-

14.01.2012) 

18:00  Pieteikumu pieņemšanas termiņa beigas                 

Dalības maksas iemaksas termiņš                              

Pieteikšanās beigas izvietojumam servisa parkā 

Mediju akreditācijas termiņa beigas          

 

2.3.1 Komisāru sekretāre       Linda Cepurniece 

       3.3. Ekipāžu skaits rallijā:  
      Maksimālais ekipāžu skaits rallijā un rallijsprintā – 70, ROAD- 30.        

Gadījumā, ja Rīkotājs saņēmis vairāk pieteikumu, ekipāžu atlase notiks pēc   

Rīkotāja ieskatiem.  

 Rallijā atļauts piedalīties ar FIA Kodeksa J pielikumam atbilstošām A,    

N, R, grupas automašīnām, kā arī LAF nacionālajiem tehniskajiem   

noteikumiem atbilstošām nacionālo grupu automašīnām, kas tiek sadalītas 

ieskaites grupās un klasēs atbilstoši tehniskiem noteikumiem, SAK 

rallijsprinta un Latvijas autorallija čempionāta un kausa izcīņas nolikumam.  

       6.2. Riepu marķēšana:  
Rallija ieskaites dalībniekiem riepas tiks marķētas pirms LK0 pirmstarta 

zonā, tehniskajā zonā aiz LK0, 2C,4C,6C un tehniskajā zonā uz LK 10. 

Lai tiktu nodrošināta netraucēta riepu marķēšanas procedūra,dalībniekiem 

jānodrošina netraucēta piekļuve rezerves riteņiem, to ārmalām.   

       7.2. Iepazīšanās ar trasi atļauta:  
20.01.2012. 

PS 7;8;9                   no plkst.08:30-09:30   16:00-18:00 

PS 1;2;3;4;5;6          no plkst.09:30-16:00   

Rallijsprinta ROAD klasei iepazīšanās ar trasi nav atļauta. 

      10.8. Rīcība negadījumā vai izstāšanās gadījumā:  
Ja ekipāžas braucējs ir iesaistīts negadījumā, kurā ir cietušie, kam       

nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, ekipāžai nekavējoties 

jāziņo nākamajām ekipāžām, izmantojot “Sarkano SOS” zīmi (atbilstoši 

LAF Vispārējo rallija un rallijsprinta noteikumu prasībām).  



Ja ekipāža apstājas PS trasē jebkāda iemesla dēļ un neturpina 

sacensības vai, ja noticis negadījums, kurā nav cietušo, kam nepieciešama 

neatliekamā medicīniskā palīdzība, ekipāžas braucējiem uzskatāmi 

jāparāda „OK” zīme nākamajām trim automašīnām.  

Ja ekipāža apstājas PS trasē jebkāda iemesla dēļ un neturpina 

sacensības, vai, ja noticis negadījums un a/m atrodas uz ceļa vai tuvāk par 

3 metriem no tā, jāizliek avārijas trijstūris (ne mazāk kā 50 100 m no 

negadījumā iesaistītās a/m tajā ceļa pusē, kurā atrodas avarējusī vai 

stāvošā a/m), lai savlaicīgi brīdinātu sekojošās ekipāžas par iespējamo 

traucēkli uz ceļa.  

 

 

     9.4. Tehniskajā pārbaudē jāuzrāda šādi ekipāžas dokumenti:  
- tehniskā pase, sporta tehniskā pase;  

- A un N grupas automašīnām- homologācijas forma;  

- pareizi aizpildīta tehniskās komisijas drošības aprīkojuma veidlapa 

(rallija “ASRT Alūksne 2012” pielikums 8);  

-ikgadējās tehniskās apskates apliecinājums, ko nebūs iespējams saņemt 

šo sacensību tehniskās komisijas laikā.(iepriekš paziņojot pa tel.29171822) 

 

 

 
 


