
Līdzjutēji varēs iegādāties biļetes un apmeklēt FIA Interkontinentālo driftu 

Rīgā, jau šajā nedēļas nogalē Biķernieku kompleksajā sporta bāzē!  Biļešu 

pārdošana sāksies ceturtdienas rītā. 
 

Biļetes būs pieejamas atsevišķi uz katru sacensību norises dienu. Biļetes uz sestdienas 

sacensībām, kurās paredzēti oficiālie treniņbraucieni, kvalifikācijas braucieni un 

tandēmu TOP32 braucieni maksās 50 EUR, bet biļete uz svētdienas tandēmu 

treniņiem un TOP16 finālbraucieniem maksās 75 EUR. Skatītājiem iespējams būs 

apmeklēt pilnu sacensību norises dienu. 

 

FIA Interkontinentālo driftu klātienē varēs apmeklēt Latvijas iedzīvotāji, kuru 

sertifikāts apliecina, ka persona ir Latvijā vakcinēta pret Covid-19 un ir pagājušas 14 

dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām pēc 

"AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "AstraZeneca" 

vakcīnas otrās devas saņemšanas. Tāpat čempionāta spēles būs atļauts skatīties 

personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju.  

 

Ierodoties Biķernieku trasē apmeklētājiem būs jāuzrāda ar vārdu un uzvārdu 

personalizēta ieejas biļete kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu, 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru lūdzam 

apmeklētājiem pārbaudīt pirms biļešu iegādes procesa! 

Galvenās vadlīnijas FIA IDC drifta sacensību apmeklētājiem. 

Lūdzam iepazīties biļešu iegādes un sacensību apmeklēšanas noteikumiem, kas 

jāievēro līdzjutējiem. 

 

Līdzjutēji varēs iegādāties biļetes: bookla.eu aplikācijā 

 

Kas drīkst apmeklēt drifta sacensības?  

 Latvijas iedzīvotāji, kuru sertifikāts apliecina, ka persona ir Latvijā vakcinēta 

pret Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa 

pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās 

devas saņemšanas un uzreiz pēc "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas 

saņemšanas; 

 Personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19 infekciju un var to pierādīt ar 

digitālo Covid19 sertifikātu. 

Biļešu iegāde  

 Notiks bookla.eu aplikācijā; 

 Biļetei būs personalizēta - ar apmeklētāja vārdu un uzvārdu; 

 Personalizētā biļete būs derīga tikai kopā ar tās personas apliecinošu 

dokumentu, kuras vārds un uzvārds norādīts uz biļetes;  

 Pirms biļetes iegādes jāpārliecinās, ka dati par personas vakcināciju ir ievadīti 

e-veselības sistēmā un būs iespējams lejuplādēt vakcinācijas sertifikātu. Tiem, 

kuri pārslimojuši Covid 19 infekciju, jāpārliecinās, ka šo faktu varēs pierādīt 

ar pārslimošanas sertifikātu; 

 Biļešu iegādes limits - ne vairāk kā viena biļete personai; 



 Biļešu iegādāties persona var izvēlēties tribīni, sektoru un rindu grupu kurā 

sēdēs. 

Vakcinācijas un izslimošanas jeb digitālie COVID 19 sertifikāti un to iegūšana  

 No 1.jūnija ir pieejami 2 veidu digitālie sertifikāti: sertifikāts par veikto 

vakcināciju; sertifikāts par COVID 19 izslimošanas faktu. 

Lai izdrukātu sev nepieciešamo sertifikātu no 1.jūnija:  

 Tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv nospiest pogu "Apskatīt savus 

sertifikātus" 

 Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID 

karte, mobile ID); 

 Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus;  

 Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un veikt tā druku. 

Svarīgi! Sertifikāta pieejamība tīmekļvietnē ir jāpārbauda pirms došanās uz 

sacensībām! 

Jāņem vērā, ka sertifikāts var izrādīties nederīgs, ja tas neatbildīs papildu 

noteiktajiem kritērijiem, piemēram, nebūs pagājis attiecīgo dienu skaits pēc 

vakcīnas saņemšanas.  

 

Kā iekļūt sacensību norises vietā Biķerniekos?  

 Apmeklētāju iekļūšana Biķernieku trases teritorijā tiks organizēta no ne 

ierastās skatītāju ieejas puses, bet no tribīņu otras puses. Skatītājiem ierašanās 

notiek no Sergeja Eizenšteina ielas puses braucot vai nākot no Motormuzeja 

un griežoties pa labi iekšā pirms BKSB galvenās ēkas. Tad skatītāji dodas uz 

lielo stāvvietu Biķerniekos, kurā var atstāt automašīnu. Stāvvietas gala izejā 

jau ir pirmais pārbaudes punkts iekļūšanai trasē, lūdzam sekot norādes zīmēs 

un oficiālajām shēmām. Lūdzam ierasties ar savu personīgo transporta 

līdzekli. 

 Apmeklētāju ielaišana trasē tiks uzsākta 1h pirms sacensību norises sākuma.  

 Pie ieejas: tiks pārbaudīta personalizēta biļete, personu apliecinošs dokuments, 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kā arī tiks veikta pārbaude, vai 

norises vietā netiek ienesti aizliegti priekšmeti; 

 Apmeklētājs dodas tribīnēs, atrod sava sektora ieeju un rindu sadaļu; 

 Apmeklētājs dodas uz attiecīgo sektoru un ieņem savu vietu; 

 Pēc sacensībām apmeklētāji neuzkavējas sacensību norises teritorijā. 

Svarīgi!  

 Pārbaudi sava sertifikāta derīgumu! 

 Lūdzam ievērot vispārpieņemtos epidemioloģiskās drošības pasākumus - 

ievērot distanci, nedrūzmēties, ievērot personīgo higiēnu. 

 Sacensību rīkotājam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības 

pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) liegt ieeju sacensībās, rekomendējot 

doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu. 

https://www.covid19sertifikats.lv/


 Sacensību skatītājiem, atrodoties sēdvietās, nav noteikta mutes un deguna 

aizsegu lietošana. Līdz ieejai un kontroles pasākumiem, kā arī apmeklējot 

koplietošanas telpas un pārvietojoties pa teritoriju, skatītāji lieto mutes un 

deguna aizsegus. 

 

Papildus informācija  

 Kopējais skatītāju skaits Biķernieku trases A tribīnē nevarēs pārsniegt 907 

skatītājus, bet D tribīnē 278 skatītājus, lai starp sēdvietām varētu ievērot 

attiecīgo distanci. Lūdzam sekot līdzi arī norādēm uz sēdvietām, kurās atļauts 

sēdēt, kurās nav atļauts sēdēt. 

 Sacensību komentēšanas valoda- angļu valoda, saistībā ar starptautiskajām 

sacensībām. Informācija oficiālā tiks tulkota arī latviešu valodā. 

 Ja tomēr tavs sertifikāts ir nederīgs, lūdzam būt pacietīgiem, griezties pie 

personāla, lai sakārtotu šo jautājumu par naudas atgriešanu un situācijas 

risinājumu. 

 Ja kāda iemesla dēļ Jums sertifikāts neuzradās, bet Jūs ziniet ka viņam ir jābūt, 

lūdzam laicīgi zvanīt uz 8989 lai atrisinātu šo jautājumu pirms ierašanās uz 

sacensībām. 

 Publisks informācijas kanāls skatītājiem neskaidro jautājumu uzdošanai par 

sacensību norisi un drošības pasākumu izskaidrošana +37128221112 un 

latviadrift@inbox.lv 

 Skatītājiem nav pieejama nekāda piekļuve sportistu pusei, jeb dalībnieku parka 

sadaļai, skatītājiem ir piekļuve tikai tribīņu sadaļai kura ir nošķirta pilnībā no 

trases. 

 Bērniem diemžēl iespējams apmeklēt sacensības ir tikai tad,  ja  ir atbilstoši 

augstāk minētie sertifikāti, attiecas tas pats, kas uz pieaugušajiem. 

* aicinām būt pacietīgiem, mēs strādājam kopā, lai atgrieztos tribīnēs! 

 

 

Tribīņu apraksts: 

A SEKTORS 

Galvenā Biķernieku tribīne A, skatītājiem pārredzama lielākā daļa trases un 

konfigurācijas lielais noslēguma līkums, papildus ekrāns pie 17KP, lai var redzēt visu 

sacensību trasi. Daļai no tribīnes ir jumta pārklājums.  

 

D SEKTORS 

Tribīnes, kuras atrodas blakus galvenajai Biķernieku tribīnei. No D tribīnēm 

skatītājiem pārredzami pirmie drifta konfigurācijas līkumi, ietverot bīstamo smilšu 

kalnu. Pie 17 KP ir izvietots ekrāns, daļai no tribīnes ir jumta pārklājums.  

 

 

Privātuma politika sacensībās- Iegādājoties biļeti , klients apstiprina, ka nav 

iebildumu un piekrīt tam ,ka var tikt filmēts ,vai bildēts! pasākuma laikā notiks 

filmēšana un bildēšana. Kontakt e-pasts organizatoram latviadrift@inbox.lv 

 

 

mailto:latviadrift@inbox.lv


Un neaizmirsti arī pamat sacensību apmeklēšanas noteikumus! 

 Plānojot pasākuma apmeklēšanu, jau iepriekš iepazīstieties ar tā organizatoru 

prasībām. 

 Nevēlamo lietu skaitā, ko nedrīkst ienest pasākumā ir arī pārtika, kā arī 

jebkāda veida šķidrums – sula, pat dzeramais ūdens, jo pastāv risks, ka pudelē 

var būt iepildīts alkohols, degošs vai sprāgstošs šķidrums. Protams dzīvībai 

bīstami priekšmeti un viegli uzliesmojoši priekšmeti. 

 Neņemiet lieki līdzi vērtīgas lietas. 

 Fotoaparatūru atļauts ienest pasākumā 

Der zināt, ka apsardzes darbinieki var jūs neielaist pasākumā, ja jums līdzi ir lietas, 

kas potenciāli rada draudus savainot cilvēkus, piemēram, priekšmeti, ar kuriem 

iespējams sadurt vai radīt sitienus.  Īpaši bīstamas ir stikla pudeles, kuru lauskas, pat 

ja tās nomestas zemē, var klātesošajiem radīt savainojumus. Pārtikas izstrādājumu 

kategorijā, kas var raisīt aizdomas par neatļautu vielu ienešanu pasākuma norises 

vietā, pieskaitāmi arī saldumi, piemēram, dražejas, kuras ārēji var atgādināt 

narkotiskas iedarbības tabletes. Lai nerastos lieki pārpratumi, šādas lietas labāk līdzi 

neņemt. Rēķinieties, ka pasākuma teritorijā jūs var neielaist arī ar  plakātiem, kuru 

saturs mudina uz naidu un var izraisīt konfliktsituācijas. 

Lai novērstu nevēlamu priekšmetu ienešanu pasākuma norises vietā, apsardzes 

darbiniekam ir tiesības lūgt pasākuma apmeklētājiem uzrādīt līdzi nestos priekšmetus 

un liegt ieeju, ja apmeklētājs atsakās to darīt. Konflikta situācijā, ja tāda radusies starp 

apmeklētāju un apsardzi, vai rodoties aizdomām par likumpārkāpumu, var tikt 

pieaicināti policijas darbinieki.  

 

Katram publiska pasākuma apmeklētājam jārēķinās ar citu cilvēku labsajūtu, jāievēro 

smēķēšanas un alkohola lietošanas ierobežojumi, kategoriski aizliegts smēķēt 

Tribīnēs. 

Autostāvvietai ir pieejamas divas opcijas: bezmaksas stāvvieta uz ielas, lūdzam sekot 

līdzi ceļu satiksmes noteikumiem un zīmēm. Auto stāvvieta blakus ieejai, kura maksā 

2 eur dienā, samaksāt iespējams stāvvietas kases aparāta sistēmā. 

 

 

Vakcinācija visā Latvijā turpinās, un tagad jebkurš pieaugušais Latvijas iedzīvotājs 

var pieteikties saņemt vakcīnu, izvēloties konkrētu vakcinācijas vietu un laiku, vietnē: 

manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni: 8989. Tiekamies trasē, ja ne šoreiz, tad cerams 

ka nākamreiz! 

 

 

 


