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     „Saskaņots”       „Apstiprināts” 
 LAF ģenerālsekretāre     LAF Krosa komisijas padomē 
               L.Medne                                  priekšsēdtāja                I.Ulme   
 2016. gada 2.maijā   2016. gada 2.maijā 
 

LATVIJAS AUTOKROSA ČEMPIONĀTS 
2.POSMS 

BALTIJAS AUTOKROSA ČEMPIONĀTA 
3.POSMS 
28.05.2016 

NOLIKUMS 
 

I. PROGRAMMA 
II. ORGANIZĀCIJA 

III. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
IV. PĀRBAUDES 
V. SACENSĪBU NORISE 

VI. REZULTĀTI 
VII. APBALVOŠANA 

VIII. CITA INFORMĀCIJA 
 
02.05.2016 Nolikuma publicēšana un pieteikumu 
pieņemšana 
19.05.2016 Pieteikuma pieņemšanas beigu termiņš.  
28.05.2016 Sacensības 
 

I PROGRAMMA 
 
Sestdiena- 28.05.2016 
 
06:30 -  07:30    dalībnieku reģistrācija 
06.30 -  08.00    automašīnu tehniskā pārbaude 
08:10                  dalībnieku sapulce 
08:30 – 9.45       laika kontrole  
10.00                  sacensību atklāšana 
10.30                  1. kvalifikācijas brauciens 
 
Turpmāko sacensību norises gaitu nosaka sacensību 
galvenais tiesnesis , paziņojot to uz  informācijas stenda. 
 
19:00         Oficiālā apbalvošana 
 

II ORGANIZĀCIJA 
 

2.1. Latvijas Autokrosa Čempionāta 2.posma un Baltijas 
Autokrosa Čempionāta 3.posma   
(turpmāk tekstā  -  sacensību), rīkotājs ir biedrība SK 
Vecpils , reģ.Nr. 40008167967 
2.2. Šīs sacensības tiek rīkotas saskaņā ar šo Nolikumu 
Latvijas Nacionālo Sporta kodeksu un tā pielikumiem 
attiecīgo seriālu Nolikumiem. 
2.3. Organizācijas komiteja: 
Biedrība “SK Vecpils” 
Adrese: “Vītiņi”, Vecpils pag., Durbes novads, LV-3441 
skvecpils@inbox.lv   Mob.: +371 26447426 
 
Biedrība „Latvijas Automobiļu Federācija” 
Adrese: Brīvības iela 224, K-5 LV-1039, 
Rīga, Latvija, LV-1006,                 Fax: +371 67551465 
laf@laf.lv,                                      Tel.: +371 67520296 
Mob.: +371 29264457 

LATVIAN AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 

ROUND 2 

BALTIC AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 

ROUND 3 
28.05.2016 

SUPPLEMENTARY REGULATIONS 
 
I  PROGRAMM 

II ORGANISATION 

III GENERAL CONDITIONS 

IV CHECKING 

V RUNNING OF THE EVENT 

VI RESULTS 

VII PRIZE GIVING 

VIII  OTHER INFORMATION 

 

02.05.2016 Publication of regulations and acceptance 

of entries  

19.05.2016 Closing date for entries 

28.05.2016. The Event 

 

I PROGRAMM 

 

Saturday – 28.05.2016 

 
06:30-  07:30        Registration of participants 

06:30-  08.00        Technical control       

08:10                    Drivers meeting 

08.30    - 09.45     Time keeping practice 

10:00                    Opening of the Event 

10.30                  1st Heat begins   
 

Further timetable according to decision of Clerk of the 

Course and Steward. Information about timetable will be 

published on the official information desk. 

19:00 Official prize giving ceremony 

 

II ORGANISATION 

  
2.1. Organizer of the Latvian Autocross Championship 

Round 2, Baltic Autocross Championship Round 3,  

(further – Event) is association SK Vecpils, Reg.Nr. 

40008167967 

2.2. Autocross Event is organized in accordance with these 

regulations, Latvian National Sporting Code and it`s 

bulletins, and regulations of mentioned series. 

2.3. Organizing committee: 

Association „SK Vecpils” 

Address: “Vītiņi”, Vecpils, Durbe district, LV-3441 

skvecpils@inbox.lv  Mob.: +371 26447426 

 

Association „Latvian Automobile federation”  
Address: Brīvības street 224, K-5 LV-1039, 

Riga, Latvia, LV-1006                     Fax: +371 67551465  

laf@laf.lv                                         Tel.: +371 67520296    

                                                         Mob.: +371 29264457  



 2

 
2.4. Oficiālās personas: 
 

Sacensību rīkotājs                       K.Džeriņš 
Sacensību komisārs (LV)            A.Vēza 

    Sacensību komisārs (LT)            S. Liesis 
Sacensību galvenais tiesnesis      G..Kosojs 
Sacensību galvenā sekretāre        M.Saulīte 
Laika kontroles tiesnesis             M..Saulite         
Sekretāre                                     I Bendzika       

   Tehniskais komisārs(LV)            R.Lilienšteins     
Tehniskais komisārs (LT)                     
Distances priekšnieks                 K.Dzeriņš 

Dalībnieku tiesnesis                       
Tiesneši: 

- starta tiesnesis                    S.Bednarskis 
- pāragra starta tiesnesis       K.Butkus  
- finiša tiesnesis                    E.Sprūds 
- distances tiesneši  
 

2.5.Oficiālais ziņojumu dēlis 
Oficiālais ziņojumu stends atradīsies pie sacensību 
sekretariāta. 
 

III VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
3.1.. Sacensības notiek šādās ieskaitēs un klasēs: 
3.1.1. Latvijas autokrosa čempionāts 2.posms 
 
- Mini bagiju 
- 1600  
- 2000 Super 
- Open 2500 
- Open 3500 
- VAZ Klasika 
- B600 
 
3.1.3. Baltijas Autokrosa Čempionāta 3. posms : 
- 1600  
- 2000 Super 
- Open 2500 
- Open 3500 
- VAZ Klasika 
 
3.2. Trase 
Atrašanās vieta : Vecpils autotrase, Vītiņi, Vecpils 
pagasts, Durbes novads, LV-3441 
Trases apraksts: 
- Garums:   960 m 
- Starta platums:    14,5 m 
- Maksimālais platums:  15  m 
- Minimālais platums:  8  m 
- Trases virziens:                         pulksteņrādītāja  

Mini bagiju trases apraksts: 
- Garums:   800  m 
- Starta platums:    14,5m 
- Maksimālais platums: 15 m  
- Minimālais platums:  8 m 
- Trases virziens:                         pulksteņrādītāja  

 
3.3. Pieteikumi 
3.3.1. Pieteikuma veidlapa atrodas interneta mājas lapā 
www.laf.lv un www autocross.lv 
3.3.2. Sportistiem, kuri vēlas piedalīties šajās sacensībās, 
ir jānosūta pilnībā aizpildīta pieteikuma veidlapa uz 
LAF Krosa komiju Brīvības gatve 224/5, Rīga, LV-
1039, Fax: +371 67551465; e-pasta adrese- 
autokross@laf.lv līdz 19.05.2016. Pēc šī datuma 
pieteikumi tiks pieņemti, taču dalībniekiem laika 

 

2.4. Officials 

 
 Organizer                                         K.Džeriņš 
 Steward (LV)    A.Veza 
 Steward (LT)         S.Liesis 
 Clerk of the Course               .G.Kosojs        
 Secretary                M.Saulīte  
 Chief Timekeeper  M.Saulīte  
 Secretary assistance                        I.Bendzika            
 Scrutineer (LV)   R.Liliensteins               
 Scrutineer (LT)                    
 Safety Officer   K.Dzeriņš  
 Driver’s Liaison Officer                  
 Judges of fact: 

- start line  S.Bednarskid           
- false start  K.Butkus  
- finish                E.Sprūds              
- distance                 
  

2.5. Official information board 
Official notice board will be located at the secretariat. 

 

 

III GENERAL CONDITIONS 
3.1.Autocross Event is counted towards: 

3.1.1. Latvian Autocross Championship Round 2: 

 

- Mini buggies 

- 1600 

- 2000 Super 

- Open 2500 

- Open 3500 

- VAZ Klasika 

- B600 

 

3.1.3. Baltic Autocross Championship, Round3 

- 1600  

- 2000 Super 

- Open 2500 

- Open 3500 

- VAZ Klasika 

 

3.2. Track 

Location: Vecpils race track, “Vītiņi”, Vecpils, Durbe 

district, LV-3441 

Specifications 

- Length: 960 m 

- Width of start:14,5 m 

- Maximum width: 15 m 

- Minimum width: 8 m 

-Direction: Clockwise 

Mini buggies specifications: 

- Length:  800  m 

- Width of start: 14,5m 

- Maximum width: 15 m 

- Minimum width: 8 m  

-Direction: Clockwise 

 

3.3. Entries 

3.3.1. Entry form is published at www.laf.lv and 

www.autocross.lv 

3.3.2. Participants must send fully completed Entry form to 

LAF Cross commission: Brivibas street 224/5, Riga, LV-

1039, Fax: +371 67551465; e-mail: autokross@laf.lv, no 

later than 19.05.2016. Entries after this date is accepted, 

but for driver`s will not be taken time in Time keeping 

practice. 
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kontroles braucienos netiek fiksēts laiks. 
 3.3.3. Dalībniekam, kurš nosūtījis pieteikumu un nevar 
piedalīties sacensībās, pieteikums nekavējoties jāatsauc, 
pretējā gadījumā var tikt piemērots sods. 
3.4. Ziedojums sacensību rīkošanai EUR 70 
Mini bagijiem EUR 30 
3.4.1. Ziedojumu sacensību rīkošanai ir iespējams 
veikt ar pārskaitījumu Biedrības „SK Vecpils” kontā: 
LV40UNLA0050016333282 vai sacensību dienā 
administratīvās pārbaudes laikā pie reģistrācijas . 
3.5. Sacensību automašīnas 
Sacensību automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši 
attiecīgās Valsts sporta (ASN) tehniskajiem 
noteikumiem. 
 

IV PĀRBAUDES 
4.1. Administratīvā pārbaude 
4.1.1. Administratīvā pārbaude notiks   ēkā ar uzrakstu 
SEKRETARIĀTS pie trases. 
4.1.2. Administratīvajā pārbaudē piedalīties drīkst tikai 
braucēji vai viņu oficiālie pārstāvji. 
4.1.3. Administratīvajā pārbaudē jāuzrāda derīga 
sportista licence . 
 
4.2. Tehniskā pārbaude 
4.2.1. Visiem braucējiem vai to pārstāvjiem ar 
automašīnām jāierodas uz tehnisko pārbaudi, kura notiks 
speciāli tam norādītā vietā. 
4.2.2. Ierodoties uz tehnisko pārbaudi, līdzi jāņem 
dalībnieku kartiņa, automašīnas tehniskā pase, drošības 
karkasa sertifikāts un sportista ekipējums. 

 
V SACENSĪBU NORISE 
5.1. Vieglo automašīnu klasēm Latvijas čempionāta un 
Baltijas čempionāta braucieni notiek vienlaicīgi, tāpēc 
visi Baltijas kausa dalībnieki saņem ieskaites punktus arī 
Latvijas čempionātā. 
 
5.2. Sacensību norise atbilstoši Latvijas čempionāta 
nolikumam. Galvenie elementi: 
* Laika kontrole – 4 apļi (pēdējie trīs ar fiksētu laiku, 
tiek vērtēts labākais apļa laiks) 
* Trīs kvalifikācijas braucieni. Četri apļi, ne vairāk kā 
12 dalībnieki katrā. Tiek vērtēti visi trīs braucieni. Starta 
secība: 1. kvalifikācijā – atbilstoši laika kontroles 
rezultātiem, 2. kvalifikācijā – atbilstoši 1. kvalifikācijas 
rezultātiem, 3. kvalifikācijā – atbilstoši 2. kvalifikācijas 
rezultātiem. Par pirmo vietu kvalifikācijā braucējs 
saņem 1 punktu, par otro vietu – 2 punktus, utt. Startējis, 
bet nav veikti 2 apļi – 12 punkti. Nestartējis – 20 punkti. 
Izslēgts no brauciena – 25 punkti. Tikai braucēji, kuri 
guvuši mazāk nekā 40 punktus drīkst piedalīties 
finālbraucienos. 
* Fināli: uz starta ne vairāk kā 12 dalībnieki.A finālā 7 
apļi, B finālā 4 apļi. Starta secība atbilstoši kvalifikācijas 
rezultātiem. 
* B fināls: ja piedalās vairāk nekā 15 dalībnieki, 
iespējama B fināla norise. B fināla gadījumā A finālā 
nonāk top-10 kvalifikācijas dalībnieki un divi labākie 
dalībnieki no B fināla. 
* Slēgtais parks: Visām automašīnām, kuras startējušas 
finālos (izņemot nefinišējušās) jābūt nogādātām Slēgtajā 
parkā, kur tām jābūt novietotām vismaz 30 minūtes, vai 
atbilstoši oficiālo personu lēmumam. 
 
Informācija par sacensību norisi, kas nav minēta šajā 
nolikumā, ir jānoskaidro Dalībnieku sapulcē. 
  

 

3.3.3. Participant, who has sent the entry, but cannot 

participate in the Event, must withdraw the entry as soon as 

possible. In other way participant may be penalized or fined. 

3.4. Donation for organization of the Event is EUR 70, for 

Mini buggies – EUR 30 

3.4.1. Donation could be done in bank account Biedrība  

„SK Vecpils”: LV40UNLA0050016333282 or time of 

Registration. 

3.5. Eligible vehicles 

Cars must be prepared according to Technical regulations of 

respective ASN. 

 

 

 

IV CHECKING 
4.1. Administrative checking 

4.1.1. In administrative checking, that will be in the 

administrative building SECRETARIAT. 

4.1.2. Only participants or their representatives can make 

registration. 

4.1.3. Driver or official representative must show a valid 

driver license at the administrative checking. 

 

4.2. Scrutineering 

4.2.1. All drivers or their official representatives with 

automobiles must go to the technical scrutineering in the 

special place in the Paddock area.   

4.2.2. The cars going to the technical scrutineering needs to 

take participant`s card, cars technical passport, security roll 

cage certificate and drivers equipment. 

 

V RUNNING OF THE EVENT 

5.1. For touring car classes there will be common heats for 

both Latvian Championship and Baltic Championship, so 

results of all competitors will also be counted towards 

Latvian Championship. 

 

5.2. Running of the Event is according to Latvian 

Championship regulations. Main elements: 

* Time keeping practice – 4 laps (last three laps timed, best 

lap counts) 

* Three qualifying heats. Four laps, no more than 12 cars at 

each run. All three heats counts. Starting order: 1st heat – 

according to Time keeping practice, 2nd heat – according to 

1st heat results, 3rd heat – according to 2nd heat results. For 

1st place in the heat driver gets 1 point, for 2nd place – 2 

points, etc. Started, but did less than two laps – 12 points. 

Did not start – 20 points. Excluded – 25 points. Only drivers 

with less than 40 points are eligible to compete in finals. 

 

 

* Finals: no more than 12 cars. Final A: 7 laps. Final B: 4 

laps. Start positions – according qualifying results. 

 

* B final: if there are more than 15 cars, B final is possible. 

In case of B final, after qualifying top-10 drivers qualifies for 

Final A, best two drivers from Final B qualifies for Final A. 

 

 

* Parc Ferme: All cars (except non-finishers) must be 

parked in Parc Ferme after Finals, for at least 30 minutes or 

decision of Official persons. 

 

 

Information of running of event not mentioned in these 

regulations should be asked at Drivers meeting. 
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VI REZULTĀTI 
6.1. Visi rezultāti (tai sk. Finālu oficiālie rezultāti) tiks 
publicēti pēc katra brauciena uz oficiālā informācijas 
stenda. 
 

VII APBALVOŠANA   
7.1. Oficiālā apbalvošana 
Tiek apbalvoti finālbraucienu pirmo trīs vietu ieguvēji 
šādās klasēs : 
- Mini bagiju 
- 1600  
- 2000 Super 
- Open 2500 
- Open 3500 
- VAZ Klasika 
-B600 
un 
- 1.vieta Latvijas čempionāta komandu vērtējumā  
 

 
VIII CITA INFORMĀCIJA 

8.1. Apkārtējās vides aizsardzība 
8.1.1. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa 
komandai rezervētajā vietā dalībnieku parkā, tiktu 
noklāts plastikāta paklājs ne mazāks kā 4m x 5m, lai 
aizsargātu eļļu, degvielas u.c. tehniska šķidruma 
ieplūšanu augsnē. 
8.1.2. Aizliegta automašīnu mazgāšana dalībnieku 
parkā, izņemot tam speciāli atļautajā vietā. 
8.1.3. Sportistam ir pienākums sakopt savu stāvvietu pēc 
sacensībām. 
8.1.4. Eļļas un citu šķidrumu izliešana ir atļauta tikai 
speciāli paredzētajā tvertnē, kas atrodas Dalībnieku 
parkā pie mazgātuves. 
 
8.2. Dalībnieku parks 
8.2.1.Aizliegta atklātas uguns un grilu lietošana 
dalībnieku stāvvietā. 
8.2.2.Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa 
komandas stāvvietā redzamā vietā dalībnieku parkā 
atrastos ugunsdzēšamais aparāts. 
8.2.3.Komandas ir atbildīgas par atkritumu aizvākšanu 
savā stāvlaukumā visa pasākuma laikā un pēc 
sacensībām, atstājot vietu tādā stāvoklī, kādā tā tika 
saņemta. 

 
8.3. Dalībnieku tiesnesis 
8.3.1.Dalībnieku tiesnesis būs atpazīstams pēc speciālas 
vestes  ar uzrakstu DALĪBNIEKU TIESNESIS 
8.3.2. Viņa atrašanās vieta ir dalībnieku parkā pie 
oficiālā ziņojumu dēļa. 
8.5.  Apdrošināšana 
Rīkotājs garantē sacensību laikā dalībniekiem 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 
8.6. Atļauja 
Šo sacensību rīkošanai ir izdota un apstiprināta LAF 
Autosporta pasākumu rīkošanas atļauja N.r. 

VI RESULTS 

 6.1. All the results (including official final results) will be 

published at the information board. 

 

 

VII PRIZE GIVING 

7.1.  Official prize giving  
Drivers from top 3 positions in finals will be awarded in 

prize giving ceremony.  

- Mini buggies 

- 1600  

- 2000 Super 

- Open 2500 

- Open 3500 

- VAZ Klasika 

- B600 

and 

- Best Latvian Championship Team 

 

 

VIII OTHER INFORMATION 

8.1. Protection of the environment 
8.1.1. Each driver is requested to ensure that a plastic sheet 

(minimum dimension 4 by 5 m) is spread on the ground in 

the place reserved for his team where work is to be done on 

his car, in order to prevent any pollution in case of an 

accidental leak, etc.  

8.1.2. Cars are allowed to wash only at the place, which is 

appointed by the organizer. 

8.1.3. Teams have to clean their parking spaces after the 

event. 

8.1.4. It is allowed to pour out oils and other liquids only in 

the special containers that are located in the Paddock place 

near the car wash. 

 

8.2. Paddock 
8.2.1. It is prohibited to use open fire devices or burn 

campfire in parking space. 

8.2.2. Each driver is responsible to ensure that a single piece 

of the extinguisher is available within his own team area 

inside the paddock. 

8.2.3. Teams are responsible for scavenging in their parking 

space during the time of event and after, leaving the space 

clean as it was taken. 
 

 

8.3. Drivers Liaison Officer 

8.3.1. The Drivers Liaison Officer will be recognizable by 

special vest. 

8.3.2. He may be reached in the Paddock place near the 

official notice board. 

8.5. Insurance 

The organizer of the event provides liability insurance 

during the event.  

8.6. Permission 

To organize this event ASN Latvian Automobile federation 

on the has issued and approved permission Nr. to organize 

events  
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     „Saskaņots”       „Apstiprināts” 
 LAF ģenerālsekretāre     LAF Krosa komisijas padomē 
               L.Medne                                  priekšsēdtāja                I.Ulme   
 2016. gada 2.maijā   2016. gada 2.maijā 
 

LATVIJAS AUTOKROSA ČEMPIONĀTS 
2.POSMS 

BALTIJAS AUTOKROSA ČEMPIONĀTA 
3.POSMS 
28.05.2016 

NOLIKUMS 
 

I. PROGRAMMA 
II. ORGANIZĀCIJA 

III. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
IV. PĀRBAUDES 
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VI. REZULTĀTI 
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VIII. CITA INFORMĀCIJA 
 
02.05.2016 Nolikuma publicēšana un pieteikumu 
pieņemšana 
19.05.2016 Pieteikuma pieņemšanas beigu termiņš.  
28.05.2016 Sacensības 
 

I PROGRAMMA 
 
Sestdiena- 28.05.2016 
 
06:30 -  07:30    dalībnieku reģistrācija 
06.30 -  08.00    automašīnu tehniskā pārbaude 
08:10                  dalībnieku sapulce 
08:30 – 9.45       laika kontrole  
10.00                  sacensību atklāšana 
10.30                  1. kvalifikācijas brauciens 
 
Turpmāko sacensību norises gaitu nosaka sacensību 
galvenais tiesnesis , paziņojot to uz  informācijas stenda. 
 
19:00         Oficiālā apbalvošana 
 

II ORGANIZĀCIJA 
 

2.1. Latvijas Autokrosa Čempionāta 2.posma un Baltijas 
Autokrosa Čempionāta 3.posma   
(turpmāk tekstā  -  sacensību), rīkotājs ir biedrība SK 
Vecpils , reģ.Nr. 40008167967 
2.2. Šīs sacensības tiek rīkotas saskaņā ar šo Nolikumu 
Latvijas Nacionālo Sporta kodeksu un tā pielikumiem 
attiecīgo seriālu Nolikumiem. 
2.3. Organizācijas komiteja: 
Biedrība “SK Vecpils” 
Adrese: “Vītiņi”, Vecpils pag., Durbes novads, LV-3441 
skvecpils@inbox.lv   Mob.: +371 26447426 
 
Biedrība „Latvijas Automobiļu Federācija” 
Adrese: Brīvības iela 224, K-5 LV-1039, 
Rīga, Latvija, LV-1006,                 Fax: +371 67551465 
laf@laf.lv,                                      Tel.: +371 67520296 
Mob.: +371 29264457 

LATVIAN AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 

ROUND 2 

BALTIC AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 

ROUND 3 
28.05.2016 

SUPPLEMENTARY REGULATIONS 
 
I  PROGRAMM 

II ORGANISATION 

III GENERAL CONDITIONS 

IV CHECKING 

V RUNNING OF THE EVENT 

VI RESULTS 

VII PRIZE GIVING 

VIII  OTHER INFORMATION 

 

02.05.2016 Publication of regulations and acceptance 

of entries  

19.05.2016 Closing date for entries 

28.05.2016. The Event 

 

I PROGRAMM 

 

Saturday – 28.05.2016 

 
06:30-  07:30        Registration of participants 

06:30-  08.00        Technical control       

08:10                    Drivers meeting 

08.30    - 09.45     Time keeping practice 

10:00                    Opening of the Event 

10.30                  1st Heat begins   
 

Further timetable according to decision of Clerk of the 

Course and Steward. Information about timetable will be 

published on the official information desk. 

19:00 Official prize giving ceremony 

 

II ORGANISATION 

  
2.1. Organizer of the Latvian Autocross Championship 

Round 2, Baltic Autocross Championship Round 3,  

(further – Event) is association SK Vecpils, Reg.Nr. 

40008167967 

2.2. Autocross Event is organized in accordance with these 

regulations, Latvian National Sporting Code and it`s 

bulletins, and regulations of mentioned series. 

2.3. Organizing committee: 

Association „SK Vecpils” 

Address: “Vītiņi”, Vecpils, Durbe district, LV-3441 

skvecpils@inbox.lv  Mob.: +371 26447426 

 

Association „Latvian Automobile federation”  
Address: Brīvības street 224, K-5 LV-1039, 

Riga, Latvia, LV-1006                     Fax: +371 67551465  

laf@laf.lv                                         Tel.: +371 67520296    

                                                         Mob.: +371 29264457  
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2.4. Oficiālās personas: 
 

Sacensību rīkotājs                       K.Džeriņš 
Sacensību komisārs (LV)            A.Vēza 

    Sacensību komisārs (LT)            S. Liesis 
Sacensību galvenais tiesnesis      G..Kosojs 
Sacensību galvenā sekretāre        M.Saulīte 
Laika kontroles tiesnesis             M..Saulite         
Sekretāre                                     I Bendzika       

   Tehniskais komisārs(LV)            R.Lilienšteins     
Tehniskais komisārs (LT)                     
Distances priekšnieks                 K.Dzeriņš 

Dalībnieku tiesnesis                       
Tiesneši: 

- starta tiesnesis                    S.Bednarskis 
- pāragra starta tiesnesis       K.Butkus  
- finiša tiesnesis                    E.Sprūds 
- distances tiesneši  
 

2.5.Oficiālais ziņojumu dēlis 
Oficiālais ziņojumu stends atradīsies pie sacensību 
sekretariāta. 
 

III VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
3.1.. Sacensības notiek šādās ieskaitēs un klasēs: 
3.1.1. Latvijas autokrosa čempionāts 2.posms 
 
- Mini bagiju 
- 1600  
- 2000 Super 
- Open 2500 
- Open 3500 
- VAZ Klasika 
- B600 
 
3.1.3. Baltijas Autokrosa Čempionāta 3. posms : 
- 1600  
- 2000 Super 
- Open 2500 
- Open 3500 
- VAZ Klasika 
 
3.2. Trase 
Atrašanās vieta : Vecpils autotrase, Vītiņi, Vecpils 
pagasts, Durbes novads, LV-3441 
Trases apraksts: 
- Garums:   960 m 
- Starta platums:    14,5 m 
- Maksimālais platums:  15  m 
- Minimālais platums:  8  m 
- Trases virziens:                         pulksteņrādītāja  

Mini bagiju trases apraksts: 
- Garums:   800  m 
- Starta platums:    14,5m 
- Maksimālais platums: 15 m  
- Minimālais platums:  8 m 
- Trases virziens:                         pulksteņrādītāja  

 
3.3. Pieteikumi 
3.3.1. Pieteikuma veidlapa atrodas interneta mājas lapā 
www.laf.lv un www autocross.lv 
3.3.2. Sportistiem, kuri vēlas piedalīties šajās sacensībās, 
ir jānosūta pilnībā aizpildīta pieteikuma veidlapa uz 
LAF Krosa komiju Brīvības gatve 224/5, Rīga, LV-
1039, Fax: +371 67551465; e-pasta adrese- 
autokross@laf.lv līdz 19.05.2016. Pēc šī datuma 
pieteikumi tiks pieņemti, taču dalībniekiem laika 

 

2.4. Officials 

 
 Organizer                                         K.Džeriņš 
 Steward (LV)    A.Veza 
 Steward (LT)         S.Liesis 
 Clerk of the Course               .G.Kosojs        
 Secretary                M.Saulīte  
 Chief Timekeeper  M.Saulīte  
 Secretary assistance                        I.Bendzika            
 Scrutineer (LV)   R.Liliensteins               
 Scrutineer (LT)                    
 Safety Officer   K.Dzeriņš  
 Driver’s Liaison Officer                  
 Judges of fact: 

- start line  S.Bednarskid           
- false start  K.Butkus  
- finish                E.Sprūds              
- distance                 
  

2.5. Official information board 
Official notice board will be located at the secretariat. 

 

 

III GENERAL CONDITIONS 
3.1.Autocross Event is counted towards: 

3.1.1. Latvian Autocross Championship Round 2: 

 

- Mini buggies 

- 1600 

- 2000 Super 

- Open 2500 

- Open 3500 

- VAZ Klasika 

- B600 

 

3.1.3. Baltic Autocross Championship, Round3 

- 1600  

- 2000 Super 

- Open 2500 

- Open 3500 

- VAZ Klasika 

 

3.2. Track 

Location: Vecpils race track, “Vītiņi”, Vecpils, Durbe 

district, LV-3441 

Specifications 

- Length: 960 m 

- Width of start:14,5 m 

- Maximum width: 15 m 

- Minimum width: 8 m 

-Direction: Clockwise 

Mini buggies specifications: 

- Length:  800  m 

- Width of start: 14,5m 

- Maximum width: 15 m 

- Minimum width: 8 m  

-Direction: Clockwise 

 

3.3. Entries 

3.3.1. Entry form is published at www.laf.lv and 

www.autocross.lv 

3.3.2. Participants must send fully completed Entry form to 

LAF Cross commission: Brivibas street 224/5, Riga, LV-

1039, Fax: +371 67551465; e-mail: autokross@laf.lv, no 

later than 19.05.2016. Entries after this date is accepted, 

but for driver`s will not be taken time in Time keeping 

practice. 
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kontroles braucienos netiek fiksēts laiks. 
 3.3.3. Dalībniekam, kurš nosūtījis pieteikumu un nevar 
piedalīties sacensībās, pieteikums nekavējoties jāatsauc, 
pretējā gadījumā var tikt piemērots sods. 
3.4. Ziedojums sacensību rīkošanai EUR 70 
Mini bagijiem EUR 30 
3.4.1. Ziedojumu sacensību rīkošanai ir iespējams 
veikt ar pārskaitījumu Biedrības „SK Vecpils” kontā: 
LV40UNLA0050016333282 vai sacensību dienā 
administratīvās pārbaudes laikā pie reģistrācijas . 
3.5. Sacensību automašīnas 
Sacensību automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši 
attiecīgās Valsts sporta (ASN) tehniskajiem 
noteikumiem. 
 

IV PĀRBAUDES 
4.1. Administratīvā pārbaude 
4.1.1. Administratīvā pārbaude notiks   ēkā ar uzrakstu 
SEKRETARIĀTS pie trases. 
4.1.2. Administratīvajā pārbaudē piedalīties drīkst tikai 
braucēji vai viņu oficiālie pārstāvji. 
4.1.3. Administratīvajā pārbaudē jāuzrāda derīga 
sportista licence . 
 
4.2. Tehniskā pārbaude 
4.2.1. Visiem braucējiem vai to pārstāvjiem ar 
automašīnām jāierodas uz tehnisko pārbaudi, kura notiks 
speciāli tam norādītā vietā. 
4.2.2. Ierodoties uz tehnisko pārbaudi, līdzi jāņem 
dalībnieku kartiņa, automašīnas tehniskā pase, drošības 
karkasa sertifikāts un sportista ekipējums. 

 
V SACENSĪBU NORISE 
5.1. Vieglo automašīnu klasēm Latvijas čempionāta un 
Baltijas čempionāta braucieni notiek vienlaicīgi, tāpēc 
visi Baltijas kausa dalībnieki saņem ieskaites punktus arī 
Latvijas čempionātā. 
 
5.2. Sacensību norise atbilstoši Latvijas čempionāta 
nolikumam. Galvenie elementi: 
* Laika kontrole – 4 apļi (pēdējie trīs ar fiksētu laiku, 
tiek vērtēts labākais apļa laiks) 
* Trīs kvalifikācijas braucieni. Četri apļi, ne vairāk kā 
12 dalībnieki katrā. Tiek vērtēti visi trīs braucieni. Starta 
secība: 1. kvalifikācijā – atbilstoši laika kontroles 
rezultātiem, 2. kvalifikācijā – atbilstoši 1. kvalifikācijas 
rezultātiem, 3. kvalifikācijā – atbilstoši 2. kvalifikācijas 
rezultātiem. Par pirmo vietu kvalifikācijā braucējs 
saņem 1 punktu, par otro vietu – 2 punktus, utt. Startējis, 
bet nav veikti 2 apļi – 12 punkti. Nestartējis – 20 punkti. 
Izslēgts no brauciena – 25 punkti. Tikai braucēji, kuri 
guvuši mazāk nekā 40 punktus drīkst piedalīties 
finālbraucienos. 
* Fināli: uz starta ne vairāk kā 12 dalībnieki.A finālā 7 
apļi, B finālā 4 apļi. Starta secība atbilstoši kvalifikācijas 
rezultātiem. 
* B fināls: ja piedalās vairāk nekā 15 dalībnieki, 
iespējama B fināla norise. B fināla gadījumā A finālā 
nonāk top-10 kvalifikācijas dalībnieki un divi labākie 
dalībnieki no B fināla. 
* Slēgtais parks: Visām automašīnām, kuras startējušas 
finālos (izņemot nefinišējušās) jābūt nogādātām Slēgtajā 
parkā, kur tām jābūt novietotām vismaz 30 minūtes, vai 
atbilstoši oficiālo personu lēmumam. 
 
Informācija par sacensību norisi, kas nav minēta šajā 
nolikumā, ir jānoskaidro Dalībnieku sapulcē. 
  

 

3.3.3. Participant, who has sent the entry, but cannot 

participate in the Event, must withdraw the entry as soon as 

possible. In other way participant may be penalized or fined. 

3.4. Donation for organization of the Event is EUR 70, for 

Mini buggies – EUR 30 

3.4.1. Donation could be done in bank account Biedrība  

„SK Vecpils”: LV40UNLA0050016333282 or time of 

Registration. 

3.5. Eligible vehicles 

Cars must be prepared according to Technical regulations of 

respective ASN. 

 

 

 

IV CHECKING 
4.1. Administrative checking 

4.1.1. In administrative checking, that will be in the 

administrative building SECRETARIAT. 

4.1.2. Only participants or their representatives can make 

registration. 

4.1.3. Driver or official representative must show a valid 

driver license at the administrative checking. 

 

4.2. Scrutineering 

4.2.1. All drivers or their official representatives with 

automobiles must go to the technical scrutineering in the 

special place in the Paddock area.   

4.2.2. The cars going to the technical scrutineering needs to 

take participant`s card, cars technical passport, security roll 

cage certificate and drivers equipment. 

 

V RUNNING OF THE EVENT 

5.1. For touring car classes there will be common heats for 

both Latvian Championship and Baltic Championship, so 

results of all competitors will also be counted towards 

Latvian Championship. 

 

5.2. Running of the Event is according to Latvian 

Championship regulations. Main elements: 

* Time keeping practice – 4 laps (last three laps timed, best 

lap counts) 

* Three qualifying heats. Four laps, no more than 12 cars at 

each run. All three heats counts. Starting order: 1st heat – 

according to Time keeping practice, 2nd heat – according to 

1st heat results, 3rd heat – according to 2nd heat results. For 

1st place in the heat driver gets 1 point, for 2nd place – 2 

points, etc. Started, but did less than two laps – 12 points. 

Did not start – 20 points. Excluded – 25 points. Only drivers 

with less than 40 points are eligible to compete in finals. 

 

 

* Finals: no more than 12 cars. Final A: 7 laps. Final B: 4 

laps. Start positions – according qualifying results. 

 

* B final: if there are more than 15 cars, B final is possible. 

In case of B final, after qualifying top-10 drivers qualifies for 

Final A, best two drivers from Final B qualifies for Final A. 

 

 

* Parc Ferme: All cars (except non-finishers) must be 

parked in Parc Ferme after Finals, for at least 30 minutes or 

decision of Official persons. 

 

 

Information of running of event not mentioned in these 

regulations should be asked at Drivers meeting. 
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VI REZULTĀTI 
6.1. Visi rezultāti (tai sk. Finālu oficiālie rezultāti) tiks 
publicēti pēc katra brauciena uz oficiālā informācijas 
stenda. 
 

VII APBALVOŠANA   
7.1. Oficiālā apbalvošana 
Tiek apbalvoti finālbraucienu pirmo trīs vietu ieguvēji 
šādās klasēs : 
- Mini bagiju 
- 1600  
- 2000 Super 
- Open 2500 
- Open 3500 
- VAZ Klasika 
-B600 
un 
- 1.vieta Latvijas čempionāta komandu vērtējumā  
 

 
VIII CITA INFORMĀCIJA 

8.1. Apkārtējās vides aizsardzība 
8.1.1. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa 
komandai rezervētajā vietā dalībnieku parkā, tiktu 
noklāts plastikāta paklājs ne mazāks kā 4m x 5m, lai 
aizsargātu eļļu, degvielas u.c. tehniska šķidruma 
ieplūšanu augsnē. 
8.1.2. Aizliegta automašīnu mazgāšana dalībnieku 
parkā, izņemot tam speciāli atļautajā vietā. 
8.1.3. Sportistam ir pienākums sakopt savu stāvvietu pēc 
sacensībām. 
8.1.4. Eļļas un citu šķidrumu izliešana ir atļauta tikai 
speciāli paredzētajā tvertnē, kas atrodas Dalībnieku 
parkā pie mazgātuves. 
 
8.2. Dalībnieku parks 
8.2.1.Aizliegta atklātas uguns un grilu lietošana 
dalībnieku stāvvietā. 
8.2.2.Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa 
komandas stāvvietā redzamā vietā dalībnieku parkā 
atrastos ugunsdzēšamais aparāts. 
8.2.3.Komandas ir atbildīgas par atkritumu aizvākšanu 
savā stāvlaukumā visa pasākuma laikā un pēc 
sacensībām, atstājot vietu tādā stāvoklī, kādā tā tika 
saņemta. 

 
8.3. Dalībnieku tiesnesis 
8.3.1.Dalībnieku tiesnesis būs atpazīstams pēc speciālas 
vestes  ar uzrakstu DALĪBNIEKU TIESNESIS 
8.3.2. Viņa atrašanās vieta ir dalībnieku parkā pie 
oficiālā ziņojumu dēļa. 
8.5.  Apdrošināšana 
Rīkotājs garantē sacensību laikā dalībniekiem 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 
8.6. Atļauja 
Šo sacensību rīkošanai ir izdota un apstiprināta LAF 
Autosporta pasākumu rīkošanas atļauja N.r. 

VI RESULTS 

 6.1. All the results (including official final results) will be 

published at the information board. 

 

 

VII PRIZE GIVING 

7.1.  Official prize giving  
Drivers from top 3 positions in finals will be awarded in 

prize giving ceremony.  

- Mini buggies 

- 1600  

- 2000 Super 

- Open 2500 

- Open 3500 

- VAZ Klasika 

- B600 

and 

- Best Latvian Championship Team 

 

 

VIII OTHER INFORMATION 

8.1. Protection of the environment 
8.1.1. Each driver is requested to ensure that a plastic sheet 

(minimum dimension 4 by 5 m) is spread on the ground in 

the place reserved for his team where work is to be done on 

his car, in order to prevent any pollution in case of an 

accidental leak, etc.  

8.1.2. Cars are allowed to wash only at the place, which is 

appointed by the organizer. 

8.1.3. Teams have to clean their parking spaces after the 

event. 

8.1.4. It is allowed to pour out oils and other liquids only in 

the special containers that are located in the Paddock place 

near the car wash. 

 

8.2. Paddock 
8.2.1. It is prohibited to use open fire devices or burn 

campfire in parking space. 

8.2.2. Each driver is responsible to ensure that a single piece 

of the extinguisher is available within his own team area 

inside the paddock. 

8.2.3. Teams are responsible for scavenging in their parking 

space during the time of event and after, leaving the space 

clean as it was taken. 
 

 

8.3. Drivers Liaison Officer 

8.3.1. The Drivers Liaison Officer will be recognizable by 

special vest. 

8.3.2. He may be reached in the Paddock place near the 

official notice board. 

8.5. Insurance 

The organizer of the event provides liability insurance 

during the event.  

8.6. Permission 

To organize this event ASN Latvian Automobile federation 

on the has issued and approved permission Nr. to organize 

events  

 

 


