2022. gada Latvijas kausa autošosejā “Dzintara Aplis”
Pielikums Nr.1.
SODA TABULA
N.P.K.
1.

1.1.

Pārkāpums
Maksimālais atļautais ātrums transportlīdzekļiem, kuri
pārvietojas dalībnieku parka un skatītāju zonās nedrīkst
pārsniegt gājēju pārvietošanās ātrumu, jeb maksimums
10 km/h.
ja atļautais ātrums ir pārsniegts 0-20 km/h

1.2.

no 20 km/h uz augšu – EUR 20,00 par katru 1 km/h virs
atļautā ātruma.

2.

Maksimāli atļautais automašīnu ātrums Pit līnijā (PIT
LINE) ir 50 km/h.

3.

Atstāt izlietotās riepas Biķernieku teritorijā pēc
sacensībām ir kategoriski aizliegts. Dalībniekiem ir
pienākums visas izlietotās riepas aizvest pametot
sacensības.
Lai nodrošinātu ugunsdrošību, īpaša uzmanība jāpievērš
viegli uzliesmojošu materiālu (degvielas, eļļas, uc)
izmantošanai. Katra Dalībnieka boksā ir jābūt brīvi
pieejamam vienam ugunsdzēšamajam aparātam ar
vismaz 6kg apjomu. Persona, kura veic darbības ar
viegli uzliesmojošiem materiāliem ir pilnībā atbildīga par
iespējamām sekām.
Izmest videi bīstamus atkritumus trases teritorijā ir stingri
aizliegts, ja vien nav izveidota īpaša vieta videi bīstamo
atkritumu izmešanai un glabāšanai. Par jebkuru šķidruma
noplūdi no transportlīdzekļiem, kas var izraisīt kaitējumu
videi ir nekavējoties jānovērš un par to jāinformē trases
personāls.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Sacensību dalībniekiem obligāti ir jānodrošina sava boksa
vieta ar paklāju zem savas sacensībās pieteiktās
automašīnas.
Paklājam jābūt lielākam par attiecīgo sporta automašīnu,
minimālais 10 cm uz jebkuru no pusēm pārsniedzot
attiecīgās automašīnas gabarītus.
Paklāja funkcija ir aizsargāt šķidrumu noplūdi.
Jebkādu priekšmetu novietošana pie ēkām trases
teritorijā vai uz trases izskrejām ir aizliegts
Elektrības pieslēgumu ir atļauts lietot tikai ar iepriekšēju
saskaņošanu ar Rīkotāju. Veikt nesankcionētus elektrības
pieslēgumus ir stingri aizliegts.
Par jebkādu bojājumu trases infrastruktūrai, kopā ar
skaidrojumu par notikuma apstākļiem ir nekavējoties

Piemērojamais sods

Sods tiek piemērots EUR
5,00 par katru 1 km/h virs
atļautā ātruma
Sods tiek piemērots EUR
20,00 par katru 1 km/h virs
atļautā ātruma.
Sods tiek piemērots saskaņā
ar soda tabulas 1.1. vai 1.2.
punktiem.
Sods tiek piemērots EUR
1000,00
Sods tiek piemērots EUR
100,00

Sods tiek piemērots EUR
100,00 – EUR 1000.00

Sods tiek piemērots
pirmajā reizē tiek izteikts
brīdinājums, atkārtoti ,sods
50,00 EUR apmērā.

Sods tiek piemērots EUR
50,00 – EUR 100,00
Sodu piemēro organizators
sadarbībā ar Sacensību
galveno tiesnesi
Sods tiek piemērots no EUR
0,00 – EUR 100,00
Sodu piemēro galvenais
tiesnesis sadarbībā ar

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

jāinformē sacensību Rīkotājs. Katra persona, kura ir
radījusi zaudējumus, ir atbildīga par nodarīto kaitējuma
atlīdzināšanu. Iespējamais kaitējums ietver sevī, bet
neaprobežojas ar, kaitējumu trases infrastruktūrai:
barjeras, vārti, asfalts, kabeļi, cauruļvadi, elektrisko
sistēmu u.c.
Veidot caurumus asfalta segumā visas trases teritorijā ir
stingri aizliegts. Kā arī jebkāda veida
Spolēšana ir
aizliegta.
Grilla uzstādīšana vai ugunskura ierīkošana neatļautā
vietā trases teritorijā ir stingri aizliegta.
Smēķēšana ir aizliegta iekštelpās un uz Pit līnijas
Jebkuri rīkotāja personāla izdotie rīkojumi sacensību laikā
ir obligāti.
Pit līnija ir vienvirziena kustības braukšanas zona.
Braukšana atpakaļgaitā Pit līnijā ir aizliegta. Kustība
pretējā virzienā pit līnijā ir pieļaujama tikai stumjot
attiecīgo transporta līdzekli.
Visu sacensību laiku, sacensību Dalībnieks nedrīkst
atrasties alkoholisko vai citu psihotropo vielu ietekmē.
Pieļaujamā alkohola koncentrācija asinīs ir 0,2 promiles.
Par dzeltenā karoga neievērošanu sacensību laikā

17.

Brauciena laikā pēc SARKANO KAROGU parādīšanās trasē
un dalībnieks turpina braucienu šķērsojot finiša līniju un
turpina braucienu pa trasi…

18.

Par nekontrolējamu automašīnas vadīšanu, kā rezultātā
tika izraisīts incidents ar citu dalībnieku, pēc kā tika vai arī
netika iegūta labāka pozīcija…

19.

Par tīšu negadījuma izraisīšanu.

20.

Sacensību laikā, dalībniekiem, komandas biedriem,
mehāniķiem, radiniekiem, un citiem piederīgajiem ir
kategoriski aizliegts uzvesties agresīvi, bļaustīties un
lamāties ne attiecībā uz tiesnešiem, ne arī uz citiem
sacensību dalībniekiem. Šāda rīcība tie interpretēta kā
nesportiska rīcība.
Tikai sacensībās reģistrētie dalībnieki drīkst piedalīties
sacensībās un izbraukt trasē.

21.

22.

2021. gada Latvijas kausa autošosejā “Dzintara Aplis”
Kausa nolikuma punkta 5.6. neievērošanu…

23.

Pāragrs starts

organizatoru. Sods tiek
piemērots no EUR 0,00 –
EUR 5000,00

Sods tiek piemērots EUR
200,00
Sods tiek piemērots EUR
100,00
Sods tiek piemērots EUR
50,00
Sods tiek piemērots
IZSLĒGŠANA no sacensībām
Sods tiek piemērots EUR
100,00
Sods tiek piemērots
IZLĒGŠANA no sacensībām
un ziņojums LAF SK
Dalībnieku soda ar 30
sekunžu laika sodu pie
kopējā nobrauktā sacensību
laika.
Dalībnieku soda ar attiecīgā
brauciena rezultāta
anulēšanu. Atkārtota starta
gadījuma netiek pielaists pie
starta.
Dalībnieku soda ar 30
sekunžu vai rezultāta
anulēšanu laika sodu pie
kopējā nobrauktā sacensību
laika.
Dalībniekam tiek anulēts
attiecīgā brauciena rezultāts.
Sods tiek piemērots EUR
200,00

Pārkāpjot šo noteikumu ir
paredzēts sods EUR 1000
apmērā un papildus tam, par
konkrēto gadījumu tiek
informēts LAF SK un balstoties
uz attiecīgo ziņojumu LAF
Prezidijam, tiek lemts par
dalībnieka diskvalifikāciju un
licences anulēšanu.
Dalībniekam jāapmaksā
organizatoram 75% no
dalības maksas.
Tiek piemērots laika sods pie

24.

Sacensību uzsākšana pirms pēdējās sarkanās gaismas
nodzišanas un došanās trasē sacensību režīmā …

**********

kopējā laika tiek pieskaitītas
20 sekundes
Tiek piemērots sods
izslēgšana no sacensību
brauciena. Atkārtota starta
gadījuma netiek pielaists pie
starta.

