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Sacensību Nolikums
● ATBILDĪBA

○ Katram sacensību dalībniekam ir jāiepazīstas ar šo nolikumu. Piesakoties uz 
sacensībām dalībnieks piekrīt ievērot tā prasības. Nolikuma prasību nezināšana 
neatbrīvo dalībnieku no atbildības.

○ Sacensības notiek īres kartinga trasē, kurā ir jāievēro tur pastāvošie iekšējās 
kārtības noteikumi un bez ierunām jāizpilda trases personāla norādījumi.

○ Sacensību galvenais vadmotīvs ir godīga cīņa. Tas nozīmē, ka dalībnieki
■ cienīgi izturas pret saviem konkurentiem un trases personālu;
■ neizraisa apzinātas sadursmes;
■ cīnoties par pozīciju atstāj pietiekami daudz vietas arī oponentam;
■ netriekties priekšā braucošā dalībnieka kartingā;
■ pēc iespējas ātrāk palaiž garām braucēju, kurš apdzen par apli, arī tad, ja 

zilie karogi netiek rādīti;
■ seko tam, kas notiek trasē priekšā, blakus un aizmugurē;
■ neizdara pāragru startu;
■ ievēro visus drošības noteikumus;
■ strīdus situācijas risina korekti, pieaicinot sacensību organizatorus;
■ ievēro citus šeit neaprakstītus godīgas cīņas principus;

○ Dalībniekiem jāņem vērā citu dalībnieku aizrādījumi par nekorektu braukšanas 
stilu un gadījumā, ja notiek neticamais un organizatori piespriež kādu sodu, tas 
jāizcieš bez liekām diskusijām.

○ Dalībniekiem jāierodas sacensību norises vietā vismaz 30 minūtes pirms noteiktā 
sacensību sākuma.

● DALĪBNIEKI
○ Sacensībās var piedalīties personas, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu un kuru 

veselības stāvoklis un auguma parametri atbilst kartinga trašu iekšējo kārtības 
noteikumu noteiktajiem ierobežojumiem.

○ Dalībnieks nevar būt persona kam ir izsniegta šī gada LAF kartinga licence.
● KOMANDAS

○ Dalībnieki veido komandas, kuras sastāvā ir divi vīrieši un viena sieviete.  
○ Komandas punktus izcīna visi trīs komandas braucēji pēc gūto punktu skaita.
○ No katra autokluba var pieteikties 2 komandas !
○   

● SACĪKSTE
Sacīkstes formāts uz maksimālo dalībnieku skaits:

Vīrieši: Dalībnieku skaits Minūtes

Iesildīšanās 30 5



Kvalifikācija 30 5

1. posms 18 5

2. posms 12 5

Fināls 6 10
  
Dāmas: Dalībnieku skaits Minūtes

Iesildīšanās 15 5

Kvalifikācija 15 5

1. posms 12 5

Fināls 6 10
  

○ Kartingus ar kuriem dalībnieki piedalās katrā sesijā nosaka izloze.
○ Dalībnieka atlases laiks ir uzrādītais labākais apļa laiks.
○ Ja divi vai vairāk dalībnieki uzrāda vienādu atlases laiku, tad augstāku vietu 

ieņem dalībnieks, kurš atrodas augstāk dalībnieku sarakstā.
● PUNKTU SISTĒMA

○ Sacensībās tiek lietota elastīgā punktu sistēma, kas atkarīga no dalībnieku skaita. 
Punktus saņem visi dalībnieki.

○ Papildpunkti tiek piešķirti par sekojošiem sasniegumiem:
Ātrākais aplis sacīkstē  2 punkti
Otrs ātrākais aplis sacīkstē 1 punkts
Ātrākais aplis sacīkstē (dāmas)  2 punkti
Otrs ātrākais aplis sacīkstē (dāmas) 1 punkts
 

● IZMAKSAS
37 Ls no komandas

● PASĀKUMA ORGANIZĀTORI
Japcar.lv
  
Pasākumu atbalsta:
ZL.LV, Ātruma cilts, Ar mani atkal runā kaijas, Fantasy park, Latvijas ielas 
spēļu federācija, Fitnesa klubu tīkls Atlētika,  Fantasy park, Krown, Double 
Sun, Oranž Garaž
Informatīvais atbalstītājs –Autoziņas FM 99,0, iauto.lv

  
Veiksmīgus Startus !
  
  

  



 


