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2016.GADA LATVIJAS RALLIJKROSA  
KAUSA 2.POSMA 

  NOLIKUMS 
 

1. PAMATNOSACĪJUMI 

1.1. Latvijas Rallijkrosa (turpmāk tekstā- RX) Kauss ir atklātas daudzposmu sacensības 
(kuru norisi reglamentē LAF Nacionālais sporta kodekss (turpmāk tekstā - Kodekss), 
šis Nolikums, tā papildinājumi un LAF Krosa Komisijas (turpmāk tekstā - Komisija) 
2016.gada Tehniskie noteikumi. 

1.2. Latvijas RX 2.posms tiek rīkots NEZ RX čempionāta 2.posma ietvaros. š.g. 23.-
24.jūlijā, Biķernieku kompleksā sporta bāzē. 

1.3. Trases atrašanās un tās vieta apraksts  

Biķernieku kompleksā sporta bāze: 
S. Eizenšteina 4, Rīga, LV-1079 
Trases garums: bez Joker apļa 1294 m, ieskaitot Joker apli 1352 m 
Maks. platums: 14.5m 
Minim. platums: 8 m 
Segums 40% grunts, 60% asfalts 
Tiks izmantots Džokera aplis 
 

1.4. Sacensības rīko : 

RA EVENTS, SIA 
adrese: Klanciema iela 33, Rīga, LV-1046 
M: +371 2924 7514 
www.raevents.lv lv 
 
sadarbībā ar LAF Krosa komisiju 
adrese: Brīvības str. 224-K5,  
Rīga, Latvia, LV-1006 
autokross@laf.lv 
M.: +371 29264457 

 
1.5. Oficiālās personas: 

Sacensību direktors J.Krastiņš 
Sacensību komisārs A.Vēza 
Sacensību galvenais tiesnesis G.Kosojs 
Sacensību galvenais sekretārs M.Saulite 
Laika kontroles tiesnesis  
Tehniskās komisijas vadītājs G.Freimanis 
Atbildīgais par drošību trasē 
Dalībnieku tiesnesis  
Tiesneši:  

- starta tiesnesis 
- pāragra starta tiesnesis 
- finiša tiesnesis 
- distances tiesneši 

Preses centra vadītājs  
Galvenais ārsts 
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1.6. Nolikums un tā papildinājumi tiks paziņoti LAF interneta mājas lapā  www.laf.lv  
www.rallycross.lv , kā arī  RX Kausa 1. posma norises vietā uz oficiālā informācijas 
stenda . 

1.6.1. Sacensību programma: 
Sestdiena, 23.jūlijs 
00:01 – atvērts dalībnieku parks 
08:00 – 13:00 – dalībnieku reģistrācija 
08:00 – 13:30 tehniskā pārbaude 
12:00 – 15:00 brīvie treniņi 
15:30 – dalībnieku sapulce 
16:00 – 1.kvalifikācijas brauciens  LADA RX  

2.kvalifikācijas brauciens  LADA RX  
   3.kvalifikācijas brauciens  LADA RX  

  
Svētdiena, 24.jūlijs 
07:30 – 08:30 brīvie treniņi ( tikai NEZ RX) 
09:00 – 1. un 2.kv. braucienu sērija  (NEZ RX) 
11:30 – sacensību atklāšana 
11:45 – 3.kv.braucienu sērija (NEZ RX) 

                      Pusfināli (LADA RX) 
             Fināls (LADA RX) 
             Pusfināli un fināli (NEZ RX) 
 

Braucēju piedalīšanās dalībnieku sapulcē ir obligāta!!! 

2. SACENSĪBU AUTOMAŠĪNAS  

2.1. Latvijas RX Kausa sacensību automašīnu klases: 

2.1.1. Super 1600 – dzinēja darba tilpums nepārsniedz 1 600 cm3, priekšējo riteņu 
piedziņa. 

2.1.2. Touring 2000 – dzinēja darba tilpums nepārsniedz 2 000 cm3, aizmugurējo un  
priekšējo riteņu piedziņa; 

2.1.3. RX LADA – sērijveidā ražotas VAZ automašīnas ar motora darba tilpumu līdz 
1600 cm3, aizmugurējo riteņu piedziņa; 

2.1.4. Sacensību automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši RX kausa 2016.gada 
Tehniskajiem noteikumiem. 

3. PIETEIKUMI, DALĪBNIEKI 

3.1. RX Kausā atļauts piedalīties Krosa Komisijas licencētiem braucējiem, kā arī ārvalstu 
braucējiem, uzrādot ASN izsniegtu licenci autokrosam vai rallijkrosam. 

3.2. Sacensību dalībnieku reģistrācija un dokumentu pārbaude notiek sacensību 
sekretariātā, saskaņā ar RX Kausa 1. posma nolikumā noteikto sacensību programmu  

3.3. Dokumentu pārbaudes laikā dalībnieks iesniedz pieteikuma orģinālu, uzrāda licences, 
paziņo par savu pieteicēju, komandu un piederību LAF juridiskajam biedram Ja 
dalībniekam, reģistrējoties sacensībām, tiek izsniegts laika kontroles personālais 
raidītājs (transponders), tad tā piestiprināšanu noteiktā vietā nodrošina laika kontroles 
brigāde. 

3.4. Dalības maksa EUR 120  

3.5. Dalības maksa RX  Lada EUR 70 



NOLIKUMS 2016 
LATVIJAS RX KAUSA  2.POSMS 

 

3 

4. TEHNISKĀ PĀRBAUDE 

4.1. Sacensību automašīnu tehniskā pārbaude notiek saskaņā ar RX Kausa 1. posma 
nolikumā noteikto sacensības programmu RX Kausa attiecīgā posma rīkotāja 
norādītajā vietā. 

4.2. Dalībniekam automašīnas tehniskās pārbaudes laikā jāuzrāda sacensību dalībnieka 
kartiņa, automašīnas sporta tehniskā pase, drošības karkasa sertifikāts, aizpildīta 
drošības aprīkojuma veidlapa un braucēja ekipējums. 

5. SACENSĪBU NORISE 

5.1. Vispārējie noteikumi: 

5.1.1. NEZ posms var notikt kopā ar nacionālām sacensībām. 

5.1.2. NEZ finālam jānotiek atsevišķi no nacionālo sacensību fināla. 

5.1.3. Sacensību komisāri var atļaut iepazīšanās apli pirms starta. Piedalīšanās 
iepazīšanās aplī nav obligāta. 

5.1.4. Starta kārtība pusfinālā un finālā sastāv no ne vairāk kā 6 automašīnām trijās 
rindās, sadalītas secībā 2-2-2. 

5.1.5. Visos startos, braucējiem ir atļauts izvēlēties savu starta vietu, kvalifikācijas 
braucienos pēc secības - augstāk kvalificētais braucējs izdara savu izvēli 
pirmais; otrs labākais braucējs izvēlas vienu no atlikušajām vietām braucienā. 
Šī izvēles iespēja pastāv arī finālā. Izvēlēto starta vietu vairs nedrīkst mainīt. 

5.1.6. Ja brauciena laikā tiek parādīts karogs, kas informē par tehniskām problēmām 
(melns karogs ar oranžu apli), braucējam viena apļa laikā jādodas novērst šos 
bojājumus. 

5.1.7. Ja divi vai vairāki braucēji izstājas brauciena laikā, tie tiek klasificēti saskaņā 
ar veikto apļu skaitu, vai, ja tas ir vienāds, secībā, kādā viņi pēdējo reizi 
šķērsoja finiša līniju. Starta pozīcija ir izšķiroša, ja braucēji izstājušies 1. aplī. 

5.1.8. Ja automašīna apstājas uz trases, braucējam nekavējoties jāpamet sava 
automašīna un jādodas uz drošu vietu trases malā. Atgriezties pie automašīnas 
vai veikt jebkuru darbību, pie automobiļa ir aizliegts līdz brauciena beigām. 

5.1.9. Braucējs, kurš nav startējis tiks klasificēts kā pēdējais šajā braucienā. Ja vairāk 
kā viens braucējs nav startējis, tie tiek klasificēti atbilstoši to starta pozīcijām. 

5.1.10. Starta procedūra sākas ar „5” skunžu tāfeles parādīšu. Pēc tam, tiek dots starts 
ar zaļās gaismas ieslēgšanu. 

5.1.11. Visiem nākkošā brauciena dalībniekiem jābūt starta zonā uzreiz pēc iepriekšējā 
brauciena starta. Sacensību 1. Starta dalībniekiem un startiem pēc 
pārtraukumiem - 10 minūtes pirms starta laika. Tehnisko pārtraukuma 
gadījumā, braucējus par nākamā starta sākumu informē Dalībnieku tiesnesis. 
Ja dalībnieks nav klāt laikā, viņam tiks dotas 2 min. Ja dalībnieks nav klāt pēc 
2 min. viņš var tikt izslēgts no brauciena. 

5.1.12. Tikai braucēji, kas ir gatavi startēt drīkst atrasties starta zonā.. 

5.1.13. Ja braucējs nav gatavs startam laikā, starta signāls tiek dots bez viņa. 

5.1.14. Ja braucējs neatrodas startā, viņa vietu startā paliek brīva un to nevar aizņem 
braucējs no cita starta. 
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5.1.15. Ja kvalifikācijas braucienos tiek izdarīts pāragrs starts, vainīgo braucēju (-us) 
brīdina izmantojot brīdinājuma karogu un tiek pievienots 3 sekunžu sods 
attiecīgajam brauciena laikam un starta procedūra sāksies atkārtoti . Ja tajā 
pašā kvalifikācijas brauciena startā, tas pats braucējs pieļauj otru pāragru startu 
viņš tiks kreditēts ar N + 3 punktiem kvalifikācijas braucienā un tiek aizliegts 
startēt. 

5.1.16. Ja pāragrs starts tiek izdarīts kādā pusfinālā vai Finalā braucējam tiek aizliegts 
startēt, un viņš tiek kvalificēts pirms nestartējušajiem braucējiem. 

5.1.17. Par pāragru startu tiek uzskatīts brīdis, ja automašīna atstāj starta vietu pirms 
starta signāla. Pāragro startu nosaka Sacensību galvenais tiesnesis vai viņa 
nozīmēta persona – falšstarta tiesnesis, vai ar elektronisko starta sistēmu. 

5.1.18. Lēmums par signālkarogu neievērošanu pieņem Sacensību galvenais tiesnesis 
saskaņā ar "Noteikumiem par sodiem,  protestu un apelācijas iesniegšanu 
autokrosā un rallijkrosā". 

5.1.19. Sacensību beigu signālu ar karogu rāda finiša tiesnesis. Pēc vadošās 
automašīnas finiša, jāfinišē visām pārējām automašīnām neatkarīgi no tā, cik 
apļu ir veikts. 

5.2. Brīvo Treniņu braucieni: 

5.2.1. Brīvie treniņi dod iespēju braucējam iepazīties ar trasi. Piedalīšanās brīvajos 
treniņos nav obligāta. 

5.2.2. Automašīnas netiek dalītas pa klasēm. 
5.2.3. Braucēji startē individuāli pēc distances, kuru nosaka starta tiesnesis. Katrā 

treniņu grupā startē ne vairāk kā 8 automašīnas. Katram braucējam atļauts 
veikt 3 apļus vienā sērijā. Ja braucējs vēlas un trase ir brīva, viņš var veikt 
nākamo sēriju.  

5.2.4. Braucējam pirms izbraukšanas brīvajos treniņos ir jāveic dokumentu kontrole 
un tehniskā pārbaude.  

5.2.5. Joker apli var izmantot arī treniņu laikā. 
 

5.3. Kvalifikācijas braucieni: 

5.3.1. Visi dalībnieki, no visām automašīnu klasēm, ir kvalifikācijas brauciena starta 
sarakstā kopā. 

5.3.2. Jebkurš braucējs, kurš izgājis dokumentu un tehnisko pārbaudi un piedalījies 
starta izlozē, tiek uzskatīts par dalībnieku un ieskaita kopējā dalībnieku skaitā 
(N). 

5.3.3. Kvalifikācijas braucienos maksimālais dalībnieku skaits vienā startā  ir 5 
automašīnas, startējot no vienas līnijas. 

5.3.4. Kvalifikācijas braucienos minimālā distance ir 3000m. 

5.3.5. Pirmā kvalifikācijas brauciena starta secību nosaka izloze. 

5.3.6. Kvalifikācijas braucienu sadalījums starta grupās (piemēram, 28 braucējiem): 

1grupa  28 – 27 – 26 – 25 – 24 
2grupa  23 – 22 – 21 – 20 – 19 
3grupa  18 – 17 – 16 – 15 – 14 
4grupa  13 – 12 – 11 – 10 – 9 
5grupa       8 – 6 – 4 – 2 
5grupa       7 – 5 – 3 – 1 
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5.3.7. Visi kvalifikācijas braucieni tiks hronometrēti un ātrākajam braucējam katrā 
kvalifikācijas braucienā tiks piešķirts 1 punkts, otram ātrākajam 2 punktus, un 
tā tālāk. Braucēji, kuri nav pabeiguši kvalifikācijas braucienu tiks piešķirti N + 
1 punkti; tiem braucējiem, kas nestartēja, tiks piešķirti N + 2 punkti; tiem 
braucējiem, kas tika izslēgti no brauciena, tiks piešķirti N + 3 punkti. 

5.3.8. Otrā kvalifikācijas brauciena starta secību veido saskaņā ar pirmā 
kvalifikācijas brauciena rezultātiem. 

5.3.9. Trešā kvalifikācijas brauciena starta secību veido saskaņā ar otrā kvalifikācijas 
brauciena rezultātiem. 

5.3.10. Ja braucējs nevar piedalīties braucienā viņam, jāinformē sacensību galvenais 
tiesnesis 30 min pirms brauciena. 

5.3.11. Korekcijas braucienu starta sarakstā var izdarītas ne vēlāk, kā 15 min pirms 
brauciena starta. 

5.3.12.  Visu trīs kvalifikācijas braucienu punktu summa nosaka kvalifikācijas 
rezultātu pirms fināliem. 

5.3.13. Ja diviem dalībniekiem punktu summa ir vienāda, izšķirošais ir ātrākais laiks 
jebkurā no kvalifikācijas braucieniem. Gadījumā, ja tas ir vienāds, izšķirošais 
ir nākamais labākais laiks. 

5.4. Pusfināla un  finālbraucieni:  

5.4.1. NEZ pusfināliem un fināliem jānotiek saskaņā ar šādiem noteikumiem 
(formulu). 

5.4.2. NEZ pusfināliem un fināliem jānotiek atsevišķi no visiem citiem fināliem. 

5.4.3. NEZ pusfināli un fināli dažādām automašīnu klasēm notiks atsevišķi. 

5.4.4. Maksimālais dalībnieku skaits NEZ pusfinālā un finālā ir 6, secībā 2-2-2. 

5.4.5. Finālos minimālā distance ir 3000 m. 

5.4.6. Lai kvalificētos pusfinālam un finālam braucējam ir jāveic viens kvalifikācijas 
brauciens. 

5.4.7. Pirmie 12 braucēji pēc kvalifikācijas braucienu summas kvalificēsies 
pusfināliem.  

5.4.8. Pirmie trīs braucēji no katra pusfināla kvalificējas finālam.  

5.4.9. Pusfināli notiek tikai tad, ja ir vismaz astoņi (8) braucēji (vismaz pa 4 
automašīnām katrā pusfinālā);  ja pusfināli nenotiek, tad 6 top braucēji pēc 
kvalifikācijas nodrošina sev vietas tieši Finālā. 

5.4.10. Pusfinālos braucēji tiek sadalīti sekojoši: 1., 3., 5., 7., 9. un 11. vietas pēc 
kvalifikācijas braucieniem piedalās 1. Pusfinālā; 2., 4., 6., 8., 10. un 12. vietas 
pēc kvalifikācijas braucieniem piedalās 2. Pusfinālā. 

5.4.11. Braucēju starta pozīcijas katrā pusfinālā nosaka vieta starpposma klasifikācijā. 
Pusfinālā 1 braucējam ar 1. pozīciju starpposma klasifikācijā, būs pirmā izvēle 
pirmajā rindā, atlikušie braucēji ieņem secībā atlikušās vietas. Pusfinālā 2 
braucējam ar 2. pozīciju starpposma klasifikācijā būs pirmā izvēle pirmajā 
rindā, atlikušie braucēji ieņem secībā atlikušās vietas. 10.10. Ja braucējs nevar 
ieņemt savu vietu kādā pusfināla startā (t.i. viņa auto nespēj braukt ar dzinēja 
spēku uz startu), viņa starta vieta paliek tukša. Kopējā klasifikācijā 4., 5. un 6. 
vietas ieguvēji no katra pusfinālā tiks klasificēts šādi: pirmkārt dalībnieki, kas 
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veikuši pusfināla braucienu: 7.vieta - 4.vieta 1 pusfinālā; 8.vieta - 4 vieta 2 
pusfinālā; 9. vieta - 5 vieta 1pusfinālā, un tā tālāk; otrkārt dalībnieki, kuri 
nebeidza pusfinālu: 1 pusfināla dalībnieks būs augstāk, ja ir veikts vienāds apļu 
skaits, vai secībā, kādā dalībnieki pēdējo reizi šķērsoja finiša līniju, ja tie ir no 
viena pusfināla; treškārt nestartējušie dalībnieki: augstāk klasificētais pēc 
kvalifikācijas braucieniem iegūst augstāku pozīciju; un visbeidzot 
diskvalificētie dalībnieki: augstāk klasificētais pēc kvalifikācijas braucieniem 
iegūst augstāku pozīciju. 

5.4.12. Ja braucējs nevar ieņemt savu vietu fināla startā (t.i. viņa auto nespēj braukt ar 
dzinēja spēku uz startu), viņa starta vieta paliek tukša. 

5.4.13. Finālu startu secībai ir jābūt precīzi noteikti uz sacensību sākumu; dalībnieki 
par to jāinformē pirmajā dalībnieku sapulcē. 

6. APBALVOŠANA 

6.1. Latvijas RX kausa ieskaitē tiek iekļauti LAF Krosa komisijas  licencētie braucēji. 

6.2. Braucēju apbalvošana notiks ne vēlāk kā vienu stundu pēc pēdējā brauciena finiša. 

6.3. Tiks apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji katrā automašīnu klasē. 

 

Nolikums apstiprināts LAF Krosa komisijas padomē 2016.gada 30.jūnijā. 


