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LADA SPORTA AUTOMAŠĪNU AUTO DAUDZCĪŅAS 

LADA RX KURZEME 2016 
SACENSĪBU NOLIKUMS 

LIEPĀJA 2016 
.  

1 NORISES LAIKS UN VIETA: 

2016.gada 7.maijs, Liepājas pilsēta. 
Sacensību nolikums tiks publicēts interneta mājas lapā: www.rallykurzeme.lv 

2 PIETEIKŠANĀS UZ SACENSĪBĀM: 

Mājas lapā: www.rallykurzeme.lv, iepriekšēja pieteikšanās beidzas iepriekšējā dienā plkst.17.00 pirms 
sacensībām. 

3 SACENSĪBU RĪKOTĀJS 

Biedrība “Liepājas Rallija Komanda” 
Reģ.nr. 50008110141, Liepāja, Ezermalas iela 7, LV 3401, 
Banka: AS Swedbank, HABALV22, konts LV50HABA0551016419859 

4 TIESNEŠU KOLĒĢIJA:  

Galvenais tiesnesis - Arnis Vēza 
Tehniskais komisārs – Ivo Traubergs 
Hronometrāža – Voldemārs Kalve 

5 6. SACENSĪBU DIENAS KĀRTĪBA: 

  
7:00 - 10:00 Dalībnieku reģistrācija 
7:00 - 9:45 Automašīnu tehniskā pārbaude 
8:30 – 9:45 Brīvie treniņi 
9:45 - 9.55 Dalībnieku sapulce 
10:00 Kvalifikācijas braucieni 
15:00 Pusfinālu braucieni 
16:00 Finālbraucieni  
20:30 Apbalvošana  
  

 Sacensību dienas kārtība var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita. 

6 7. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

7.1.Sacensības norisinās pēc šī NOLIKUMA disciplīnā – LADA auto sprints, dalībnieki startē pa vienam ar 
laika intervālu 15 sekundes.  
7.2.Sacensības norisinās 2 automašīnu klasēs. 
 



 

 

7 8. AUTOMAŠĪNU KLASES UN IESKAITES: 

8.1. LADA Standart – LADA sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu 
priekšā, kas sagatavotas atbilstoši RX 2016 Rallijkrosa kausa tehniskiem noteikumiem; 
 8.2. LADA Open – LADA sporta automašīnas ar aizmugures riteņu piedziņu un dzinēja novietojumu 
priekšā, kas sagatavotas atbilstoši RX 2016 Rallijkrosa kausa tehniskiem noteikumiem  
Sacensību nosacījumi: 
9.1.Sacensību dalībnieki uz sacensībām piesakās interneta mājas lapā: www.rallykurzeme.lv, iepriekšēja 
pieteikšanās beidzas iepriekšējā dienā pirms sacensībām plkst.17.00. 
9.2. Dalībniekiem, kuri startē ar vienu a/m, pie reģistrācijas tas ir jāpaziņo, ar vienu a/m drīkst startēt divi 
dalībnieki. 
9.3. Dalības maksa 50 EUR 
9.4. Sacensību dalībnieki ierodoties trasē uz posmu: 

9.4.1. aizpilda dalībnieka lapu – kurai vienā pusē ir Apliecinājuma lapa, bet otrā pusē Auto datu lapa; 
9.4.2. ar aizpildītu dalībnieka lapu kopā ar automašīnu iziet tehnisko komisiju; 
9.4.3. ar parakstītu dalībnieku lapu un izietu tehnisko komisiju – dalībnieks reģistrējas sacensību 
posmam; 
9.4.4. uzrāda sekreteriātā spēkā esošu apdrošināšanas polisi, kurā minēts, kā risks autotosporta 
sacensības, par summu ne mazāku, kā 1500 EUR. 

9.5. Dalībnieks reģistrēties sacensībām vienā klasē var tikai vienu reizi; 
9.6. Dalībnieks aizpildot un parakstot Apliecinājuma lapu uzņemas atbildību: 

9.6.1. par piedalīšanos sacensībās; 
9.6.2. par drošības prasību ievērošanu; 
9.6.3. par savu automašīnu, dzīvībai un veselībai, kā arī trešo personu mantai, veselībai un dzīvībai 
nodarīto kaitējumu. 

9.7. Braucienu laikā dalībniekiem jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām un aizsprādzētām 
autosportam paredzētām ķiverēm, jābūt mugurā autosportam paredzētam kombinezonam, kā arī rokās 
jābūt cimdiem. 
9.8. Automašīnām uz sacensību sākumu jābūt vizuāli skaistām, taču braucienu laikā gūtie bojājumi 
sacensību dienā netiek ņemti vērā, ja tie neapdraud kustības drošību. 
9.9. Sacensību dalībnieki veic trīs kvalifikācijas braucienus pa trijiem apļiem katrā braucienā, no kuriem 
labākie 12 dalībnieki veic divus pusfināla braucienus pa četriem apļiem un labākie seši braucēji veic 
finālbraucienu četrus apļus; 
9.10. Starts un finišs gaitā. Laika kontrole tiek veikta ar hronometrāžu. 
 9.10.1. Starta secība pirmajam kvalifikācijas braucienam ir apgrieztā secībā no pieteikumu 
saņemšanas, kurš pirmais piesakas, pirmajā braucienā startē, kā pēdējais starta numurs. Katrā nākamajā 
braucienā starta secību noteiks iepriekšējā brauciena rezultāts, attiecīgi labākais rezultāts startē 
pēdējais. Pirmajā pusfinālā startē dalībnieki, kuri ir kvalificējušies apgrieztā secībā, braucējs ar labāko 
rezultātu startē kā pēdējais starta numurs, otrajā pusfinālā starta secību noteiks iepriekšējā brauciena 
rezultāts, attiecīgi labākais rezultāts startē pēdējais. Finālā startē dalībnieki, kuri ir kvalificējušies 
apgrieztā secībā, braucējs ar labāko rezultātu startē kā pēdējais starta numurs. 
9.11. Dalībnieki, kuri trasē atrodas vienlaicīgi – aizliegts apdzīt, vai apbraukt priekšā braucošo, vai stāvošo 
automašīnu. Šīs prasības neievērošana var tikt sodīta ar diskvalifikāciju braucienā. Dalībniekam kurš ir 
panācis priekšā braucošo – tiek dota iespēja – braucienu atkārtot un vērtēts tiek atkārtotais brauciens. 
9.12. Aizliegta riepu mehāniska sildīšana. 
9.13. Riepas: Vasaras riepas atbilstoši biedrības  VAZ RX kausa  tehniskajiem noteikumiem. 

 

8 PROTESTI 

Ja dalībniekam ir pretenzijas pret tiesnešu, vai citu dalībnieku rīcību, tās tiek noformulētas rakstiski un 

kopā ar 150.00 EUR tiek iesniegtas sacensību galvenajam organizatoram. Protests tiek izskatīts 30 



 

 

minūšu laikā pēc sacensību beigām – to veic galvenais tiesnesis, tehniskais komisārs, tehniskā komisija 

un protesta ieniedzējs.  

9 REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 

Sacensību posmā notiek 3 kvalifikācijas braucieni pa 3 apļiem katrā kvalifikācijas braucienā, par 

kvaliikācijas braucieniem tiek piešķirti punkti atbilstoši uzstādītajam laikam, pēc kvalifikācijas notiek 2 

pusfināla braucieni pa 4 apļiem katrā braucienā, kuros piedalās 12 dalībnieki, kas ieguvuši mazāko 

punktu kopsummu kvalifikācijas braucienos, pēc pusfināla braucieniem notiek fināls, kur piedalās 6 

dalībnieki, kas ieguvuši mazāko punktu kopsummu pusfināla braucienos. Vērtē katra brauciena laiku, 

attiecīgi pēc katra braucēja uzstādītā rezultāta tiks piešķirti punkti. Kvalifikācijas braucienos punkti 

summējas un 12 dalībnieki, kuri ieguvuši mazāko punktu skaitu, kvalificējas pusfinālam. Pēc kvalifikācijas 

braucieniem punkti tiek dzēsti. Pusfināla braucienos punkti summējas un 6 dalībnieki, kuri ieguvuši 

mzāko punktu skaitu kvalificējas finālam. Pēc pusfināla braucieniem punkti tiek dzēsti. Fināla braucienā 

tiek veikti 4 apļi un attiecīgi punkti attiecīgām vietām. Sacensību rezultāts ir atbilstošs uzstādītajam 

rezultātam finālā, pusfināla punktu summai un kvlifikācijas punktu summai. Sacensību posmā vienādu 

punktu gadījumā – augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir izcīnijis augstāku vietu pēdējā braucienā.  

 Ja dalībnieks ar savu automašīnu brauciena laikā nefinišē – nepārbrauc pāri finiša līnijai, tad konkrētajā 

braucienā saņem 0 punktus. 

  

 Katrā braucienā tiek piešķirti punkti par attiecīgi izcīnīto vietu braucienā: 

 1.vieta – 1 punkti, 

 2.vieta – 2 punkti, 

 3.vieta – 3 punkts, 

 4.vieta – 4 punkti, 

 5.vieta – 5 punkti, 

 6.vieta – 6 punkti, 

 7.vieta – 7 punkti, 

 8.vieta – 8 punkti, 

 9.vieta – 9 punkti, 

10.vieta – 10 punkti, 

11.vieta – 11 punkti, 

12.vieta – 12 punkti, 

13.vieta – 13 punkti, 

14.vieta – 14 punkti, 

15.vieta – 15 punkti, 

16.vieta – 16 punkti, 

17.vieta – 17 punkti, 

18.vieta – 18 punkti, 

19.vieta – 19 punkti, 

20.vieta – 20 punkts, 



 

 

21.vieta – 21 punkti, 

22.vieta – 22 punkti, 

23.vieta – 23 punkti, 

24.vieta – 24 punkti, 

25.vieta – 25 punkti, 

26.vieta – 26 punkti, 

27.vieta – 27 punkti, 

28.vieta – 28 punkti, 

29.vieta – 29 punkti, 

30.vieta – 30 punkts. 

 

  

10 APBALVOŠANA: 

 Apbalvoti tiek labākie trīs braucēji LADA Standart un LADA Open klasēs.  

 
 

 


