
Autokrosa un Folkreisa oficiālie treniņi 

Brenguļu autotrase, 20.06.2021. 

NOTEIKUMI 

1. Vispārīgi: 

Biedrība Sporta klubs “Autocross.lv” sadarbībā ar biedrību “Brenguļu autotrase” 2021. 

gada 20. jūnijā Brenguļu autotrasē rīko oficiālos treniņus autokrosa un Folkreisa 

automašīnām. Treniņbraucieni ir saskaņoti Latvijas Automobiļu federācijā. 

 

2. Treniņbraucienu norises kārtība: 

10:00 – treniņbraucienu 1. daļa, individuālie braucieni (automašīnas startē ar 

intervālu, veicot ne vairāk kā četrus apļus, kuru laikā var tikt izmantota arī Džokera 

apļa konfigurācija) 

12:00 – pārtraukums, trases sagatavošana 

12:30 -- treniņbraucienu 2. daļa, individuālie braucieni (automašīnas startē ar 

intervālu, veicot ne vairāk kā četrus apļus, kuru laikā var tikt izmantota arī Džokera 

apļa konfigurācija) 

14:00 -- pārtraukums, trases sagatavošana 

14:30 – treniņbraucienu 3. daļa, kopēja starta un Džokera apļa treniņš (automašīnas 

startē kopīgā startā, veicot divus apļus, kuru laikā var tikt izmantota arī Džokera apļa 

konfigurācija. Vienlaicīgi drīkst startēt ne vairāk par piecām automašīnām. Sekot 

tiesnešu norādēm). 

Norises kārtība var mainīties, atkarībā no trases seguma stāvokļa un veicamajiem 

darbiem tā sakārtošanā. 

 

3. Pieteikšanās, dalība treniņos, drošība 

3.1. Treniņu dalībniekiem, kuri aizvada braucienus ar Latvijas autokrosa čempionāta 

klašu tehniskajiem noteikumiem atbilstošām automašīnām, dalība treniņos 

jāreģistrē vietnē www.axlatvia.lv. Treniņu dalībniekiem, kuri aizvada braucienus 

ar Folkreisa vai Krosa komisijas kausa izcīņas noteikumiem atbilstošām 

automašīnām, dalība treniņos jāreģistrē vietnē www.folkreiss.lv.  

3.2. Dalības maksa 50 eiro. 

3.3. Treniņu dalībniekiem trasē jādodas, izmantojot pareizi aizsprādzētu, autosportam 

atbilstošu aizsargķiveri un cimdiem. Stingri rekomendēts izmantot savai krosa 

disciplīnai (Latvijas čempionāts, Pro, Am, Folkreiss) atbilstošu sportista 

ekipējumu. Treniņu rīkotāji neuzņemas nekādu atbildību par negadījumiem, 

saistītiem ar nepareizu vai neatbilstošu sportista ekipējuma vai automašīnas 

aprīkojuma lietošanu. 

UZMANĪBU! Vēršam uzmanību, ka šie ir treniņu braucieni prasmju uzlabošanai un 

tehnikas pārbaudīšanai, maksimāli jāizvairās no smagu avāriju izraisīšanas! 

 

4. Treniņu iekšējās drošības noteikumi 

 

Lai treniņi noritētu bez starpgadījumiem, aicinām ievērot šādus noteikumus: 

 

4.1. DALĪBNIEKU PARKS 

http://www.axlatvia.lv/
http://www.folkreiss.lv/


 Jāievēro valstī noteiktie Covid-19 ierobežojumi 

 Stingri jāievēro distancēšanās nosacījumi un rīkotāju norādījumi par transporta un 

nometņu izvietošanu 

 Ievēro ugunsdrošību! Aizliegta grilu un citu uzliesmojošu ierīču izmantošana 

 Ievēro ātrumu dalībnieku parkā! Pārvietoties iešanas ātrumā 

 Dalībnieku parkā kategoriski aizliegts atrasties alkohola vai citu apreibinošo vielu 

iespaidā! 

 

4.2. TRASE 

 Izbraukšana trasē tikai ar tiesnešu atļauju, jāseko tiesnešu norādījumiem trasē un 

izbraukšanā no tās 

 Jāievēro tiesnešu karogu signāli, atbilstoši LAF Krosa komisijas nolikumam par 

sacensību karogiem.  

 Ja automašīna trasē piedzīvo tehnisku defektu vai avāriju, to drīkst pamest tikai ar 

tiesnešu atļauju. Līdz brīdim, kad tiesneši devuši signālu par drošu mašīnas 

pamešanu, sportistam aizliegts atsprādzēt drošības jostas un atbrīvoties no 

ekipējuma – ķiveres, cimdiem, utt. 

 Kad, ievērojot tiesnešu signālus, automašīna pamesta, sportistam jāatrodas drošā 

vietā, līdz brīdim, kad tiek uzsākta automašīnas evakuācija. Sekot tiesnešu norādēm. 

Automašīnas apskate atļauta vienīgi pēc evakuācijas, vai ne ātrāk kā to ļauj tiesneši 

 Jādara viss, lai treniņu diena aizritētu bez bīstamām situācijām un starpgadījumiem! 

 ATCERIES! ŠIE IR TRENIŅI, LAI GATAVOTOS SACENSĪBĀM! LIEKI NERISKĒ! 

 

5. Papildu informācija 

 Autokrosa un Folkreisa oficiālie treniņi Brenguļu autotrasē 20.06.2021. 

 ir Latvijas Automobiļu federācijā saskaņots notikums, ievērojot nepieciešamās LAF 

prasības treniņu rīkošanai 

 Kontaktinformācija: Arnis Odiņš (autokross) 28687184, Viesturs Saukāns (Folkreiss) 

26579000, Mārtiņš Lapsa (tiesāšana, Folkreisa tehniskā komisija) 20171888, Kristaps 

Lapsa (dalībnieku parks) 26999977. 

 

Novēlam pilnveidot braukšanas prasmes un iegūt jaunu informāciju automašīnas 

sagatavošanā! 

 

SK Autocross.lv 

Brenguļu autotrase 

2021. gada 5. jūnijā 


