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„Saskaņots” „Apstiprināts” 

LAF ģenerālsekretāre 

L.Medne 

2018.gada 7.jūnijā 

LAF Krosa komisijas priekšsēdētājs 

G.Kosojs 

2018.gada 7.jūnijā. 

  

  

  

 

  

 
2018. gada 

LAF Folkreisa Vasaras kausa 2. posms, LAF Krosa komisijas autokrosa 

kausa 9. posms 

un 

Vecpils kausa izcīna B600 klases automašīnām 
 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārēji 

 

1.1. 2018. gada 16. jūnijā Vecpils autotrasē tiek rīkots LAF Folkreisa Vasaras kausa 2. 

posms, LAF Krosa komisijas autokrosa kausa 9. posms. 

Sacensību rīkotājs ir biedrība ”SK Vecpils”, reģ. nr.: 40008167967. 

1.2. Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu, 2018. gada LAF 

Krosa komisijas kausa nolikumu,  2018. gada Folkreisa Vasaras kausa nolikumu un šo 

nolikumu. 

 

1.3. Sacensības rīko: 

1.3.1. Biedrība „SK Vecpils”, 

Reģ. nr.: 40008167967 

 Mob.tel. : +37126447426 

e-pasts: skvecpils@inbox.lv 

1.3.2. LAF Krosa komisija     

Adrese: G. Zemgala 71,  

Rīga, Latvija, LV-1039 

autokross@laf.lv 

Mob.: +371 29264457 

 

1.4. Trases apraksts: 

Vieta: Vecpils autotrase, Vecpils pagasts 

Garums: 960 m 

Maksimālais platums: 18 m 

Minimālais platums: 8 m 

Segums: grunts, māls, smilts 

Virziens: pulksteņrādītāja 

 

 

mailto:autokross@laf.lv


2 

 

1.5. Sacensības notiek šādās ieskaitēs: 

 1.5.1. LAF Folkreisa Vasaras kauss, individuālā ieskaite 

 1.5.2. LAF Folkreisa Vasaras kauss, komandu ieskaite 

1.5.3. LAF Folkreisa Vasaras kauss, Junioru ieskaite 

1.5.4. LAF Krosa komisijas kauss, individuālā ieskaite 

1.5.5. LAF Krosa komisijas kauss Open 4500 

1.5.6. LAF Krosa komisijas kauss, Junioru ieskaite 

1.5.7. LAF Krosa komisijas kauss, Klasika ieskaite 

 

2. Programma 

 

Sacensību dienas kārtība: 

Sestdiena, 16. jūnijs 

 

7:00 – 9:00 dalībnieku reģistrācija, dokumentu pārbaude 

7:00 – 9:30 automašīnu tehniskā pārbaude 

9:15 – 10:00 brīvie treniņbraucieni 

10:00 dalībnieku sapulce 

10:30             sacensību atklāšana, 1. starts 

 

Turpmāko sacensību dienaskārtību nosaka galvenais tiesnesis sacensību dienā. Tā tiek 

paziņota sacensību dalībniekiem dalībnieku sapulcē un uz informācijas stenda. 

 

Oficiālās personas 

Sacensību rīkotāja pārstāvis: K.Džeriņš 

Sacensību galvenais tiesnesis: K.Butkus 

Galvenā tiesneša palīgs E.Dreimanis 

Sacensību komisārs: M.Lapsa 

Sacensību galvenā sekretāre: K.Šatrovska 

Tehniskās komisijas vadītājs:M.Volksosns 

Dalībnieku tiesnesis:  

Atbildīgais par drošību: K.Džeriņš 

-- Starta tiesnesis 

-- Finiša tiesnesis 

-- Distances tiesneši 

 

2.2. Oficiālais ziņojumu dēlis 

Oficiālais ziņojumu dēlis atradīsies dalībnieku parkā pie sekretariāta. 

       

3. Pieteikumi, dalības maksa 

3.1. Pieteikuma veidlapa atrodas www.autocross.lv. 

3.2. Sportistiem, kuri vēlas piedalīties šajās sacensībās, ir jānosūta pilnībā aizpildīta 

pieteikuma veidlapa sacensību sekretariātam līdz 2018. gada 13. jūnijam uz LAF Krosa 

komisiju: fakss 67551465, vai e-pasts viesturs.saukans@laf.lv, vai autokross@laf.lv. 

3.3. Dalībniekam, kurš pieteicis dalību sacensībās, bet nevar piedalīties, pieteikums 

nekavējoties ir jāatsauc, pretējā gadījumā Krosa komisijas padome var piemērot sodu. 

3.4. Dalības maksa: Folkreiss - 40 euro, Autokross – 50 euro. 

 

4. Sacensību automašīnas 
 

4.1. Visām Folkreisa sacensību automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši LAF Krosa 

komisijas apstiprinātiem 2018. gada Folkreisa tehniskajiem noteikumiem. Visām autokrosa 
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sacensību automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši LAF Krosa komisijas apstiprinātiem 

2018. gada Latvijas autokrosa čempionāta vieglo automašīnu Tehniskajiem noteikumiem. 

4.2. Autokrosa automašīnu riepas – atbilstoši Latvijas autokrosa čempionāta prasībām. 

Folkreisa automašīnu riepas- atbilstoši 2018. gada LAF Folkreisa Tehniskajiem 

noteikumiem. 

4.3.Vecpils kausa izcīņa B600 klases automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši 2017.gada 

tehniskajiem noteikumiem un sacensības notiek saskaņā ar 2018. gada LAF Krosa 

komisijas kausa nolikumu 

 

5. Pārbaudes 

 

5.1. Administratīvā pārbaude 

Administratīvajā pārbaudē drīkst piedalīties tikai braucēji vai viņu oficiālie pārstāvji. 

Braucējam administratīvajā pārbaudē jāuzrāda derīga sportista licence. 

5.2. Tehniskā pārbaude 

Katram braucējiem pēc administratīvās pārbaudes ar automašīnu jāierodas uz tehnisko 

pārbaudi speciāli tam paredzētajā vietā, līdzi ņemot dalībnieka kartiņu, automašīnas 

tehnisko pasi un sportista ekipējumu. 

 

6. Cita informācija 

 

6.1. Katrs braucējs un pieteicējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandas stāvvietā redzamā 

vietā atrastos ugunsdzēšamais aparāts. 

6.2. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai vietā, kur tiek veikti automašīnas remontdarbi, 

tiktu paklāts plastikas paklājs (min.4x5m), lai aizsargātu eļļu u.c. šķidrumu ieplūšanu 

augsnē. Automašīnu mazgāšana atļauta tam speciāli paredzētā vietā. Komandas stāvvietai 

pēc sacensībām jābūt nokoptai. 

Sakarā ar to, ka dalībnieku parku nav iespējams nodrošināt ar elektroenerģiju, lūdzam tiem, 

kuriem nepieciešama elektroenerģija, paņemt līdzi savus ģeneratorus. 

6.3. Sacensību rīkotājam ir tiesības sacensību dienā izvietot reklāmu uz sacensību 

automašīnām, savukārt sacensību dalībniekam ir tiesības atteikties izvietot rīkotāja 

reklāmu, samaksājot rīkotājam 75 eiro. 

 

7. Apbalvošana 

 

7.1. Sacensību noslēgumā tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji Folkreisa Vasaras 

kausa individuālajā ieskaitē, pirmo trīs vietu ieguvēji Autokrosa kausa Nacionālajā un 

Open 4500 ieskaitē, pirmās vietas ieguvējs Folkreisa komandu ieskaitē un pirmās vietas 

ieguvējs Folkreisa junioru ieskaitē, pirmās vietas ieguvējs autokrosa junioru ieskaitē un 

pirmās vietas ieguvējs autokrosa kausa Klasikas ieskaitē. Apbalvojamo dalībnieku skaits 

var tikt koriģēts atkarībā no attiecīgā vērtējuma dalībnieku skaita. 

 

 

Veiksmīgus startus un finišus! 

                                                                   

Sacensību rīkotājs 

Biedrība ”SK Vecpils” 


