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Tillotson T4 sacensību seriāla noteikumi 2021 gada sezonai.
1. Tillotson T4 kartingu sacensības tiek organizētas un izmantota tehnika un aprīkojums, kas tiek
reglamentēta ievērojot Tillotson izstrādāto dokumentu “Tillotson T4 Global Rulebook 2021”,
kas pievienots kā pielikums nr 1.
2. Papildus šim reglamentam noteikti un precizēti šādi punkti:
3. Riepas.
3.1. Riepas tiek lietotas tieši tādas kā norādīts pielikumā nr1.
3.2. Riepu lietošanas formāts trenniņiem netiek reglamentēts,
3.3. Riepas kvali kācijai un sacensību iebraucieniem ir reglamentēts sekojošā veidā:
- katrs sportists iegādājas 1 riepu komplektu, kas paredzēts 2 sacensībām. Jeb 3 riepu
kompletus 6 sacensībām. Riepas ir aprīkotas ar svītru kodu un tās ir piesaistīts konkrētam
sportistam. Sportistam ir tiesības pašam plānot riepu izmantošanas gra ku ņemot vērā, ka 2
sacensību distancei ir jāizmanto viens riepu komplekts.
- Riepu svītru kodi tiek pārbaudīti pirms sportists dodas trasē, veicot atzīmi pārbaudes žurnālā.
- Gadījumā, ja sportists izmanto papildus 1 vai vairākas riepas, kas ir ārpus riepu lietošanas
gra ka (piemēram lieto papildus devīto vai vairāk riepu 2 sacensību laikā), sportists neatkarīgi
no kvali kācijas rezultāta startē no pēdējās vietas tajos startos, kuros lieto papildus riepas.
3.4. Šie riepu lietošanas nosacījumi neattiecas uz lietus riepām. Lietus riepu modelis ir noteikts
pielikumā nr1. bet lietošanas biežums / gra ks nav noteikts.
4. Svaru klases un to ierobežojumi, punkti un apbalvošana.
4.1. Tillotson T4 kartingu sacensības iebraucieni ir kopēji tomēr atkarībā no sportistu svara pastāv
divas atsevišķas ieskaites.
4.2. Visi iebraucienā dalību ņēmušie sportisti iegūst punktus secīgi to ieņemtajai vietai. Apbalvo
iebrauciena pirmos 3 nišētājus.
4.3. Sportista punktu sadale pa klasēm tiek aprēķināta pēc sezonas atbilstoši saņemto punktu
skaitam. Sezonas beigās klases uzvarētāji tiek noteikti atbilstoši saņemto punktu summai.
4.4. Senior klasē minimālais atļautais svars ir 158 kg.
4.5. Smago klasē minimālais atļautais svars ir 165 kg.
4.6. 2021. gada sezonā tiek veikta kopējā ieskaite ar minmālo atļauto svaru 165kg .
4.7. Atļautais svars ir svars, kas tiek svērts uzreiz pēc nobrauciena, kartingam ar vadītāju pilnā
komplektā tieši tā, kā tas atradās trasē sacensību laikā.
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5. Tillotson T4 kartingu Pasaules sacensības un kvali cēšanas tām.
5.1. Tillotson Racing 2021 gadā organizē pasaules mēroga sacensības, kuras notiek no 25. līdz
29. Septembrim Īrijas trasē visiem braucējiem no dažādām valstīm, kas šīm sacensībām ir
kvali cējušies lokālajos čempionātos atbilstoši dalību klasei. ( precīzi datumi var mainīties )
5.2. Lai kvali cētos šīm pasaules sacesībām, sportistam 2021. gada laikā Latvijā rīkoto sacensību
kopsummā ir jāieņem 1, 2 vai 3 vieta. Attiecīgs rezultāts nodrošina attiecīgas iespējas:
- 1. vieta saņem pasaules sacensībās brīvai lietošanai T4 kartingu, bezmaksas riepu komplektu
trenniņiem un sacensībām, apmaksātu dalību.
- 2. vieta saņem pasaules sacensībās bezmaksas riepu komplektu trenniņiem un sacensībām,
apmaksātu dalību.
- 3. vieta saņem pasaules sacensībās apmaksātu dalību.
6. Tillotson Racing patur tiesības mainīt vai precizet visus noteikumus, paziņojot par to vismaz 1
mēnesi pirms sacensību iebrauciena.
7. Jebkuru strīdu skaidrošana, kas skar tehniskos noteikumus Pielikumā nr 1 vai šajā dokumentā
minētos, gadījumā galējais lēmums paliek Tillotson Racing vai to pārstāvju ziņā.
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