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”AUTOTRAKS 2022” 

2022. GADA VASARAS KALNĀ BRAUKŠANAS SACENSĪBU NOLIKUMS 

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  

Sacensības kalnā braukšanā „AUTOTRAKS 2022” notiek saskaņā ar LAF Nacionālā sporta kodeksa vispārīgo 

daļu, šī nolikuma prasībām. Šī nolikuma izmaiņas vai papildinājumi tiks paziņoti tikai rīkotāja vai komisāru 

apstiprinātos numurētos un datētos biļetenos. LAF Nacionālais sporta kodekss publicēts www.laf.lv. 

Iesniedzot savus personas datus, visi dalībnieki piekrīt to apstrādei. Šie dati tiks apstrādāti tikai sacensību 

vajadzībām. Šī pasākuma ietvaros tiks nodrošināta/veikta foto un video ierakstu veikšana. Ierodoties uz 

sacensībām Jūs piekrītat foto un video materiālu izmantošanai notikušā pasākuma atspoguļošanai plašsaziņas 

līdzekļos. 

2.    PASĀKUMA APRAKSTS 

’’AUTOTRAKS’’ ir kalnā braukšanas sacensības automašīnām, motocikliem un kvadracikliem kopējai 

satiksmei slēgtā teritorijā. 

3.    VADĪBA,  LAIKS UN VIETA 

3.1. Vadība. 

Pasākumu organizē SIA ”Outdoor Service” Reģ.nr.40203353467 Ķekavas nov, Baldones pag, ”Priežusalas” 

LV-2125, epasts: andris@briezkalns.lv, telefona numurs: 22040408, 29216473 

Sacensību rīkotāji    Andris Stradiņš, Juris Stradiņš 

Galvenais tiesnesis   Artūrs Smalkais 

Tiesnešu vadītājs    Konstantīns Ribakovs 

Starta tiesnesis    Rūdolfs Valters Kreicbergs 

Tehniskais komisārs   Jānis Miķelsons, Dainis Politiko 

LAF SAK novērotājs    Jānis Sniedzāns 

Rezultātu sistēmas administrators Dzintars Melvers 

 

 3.2. Pasākuma vieta un laiks 

● Pasākums notiek 13.08.2022., atpūtas kompleksā “Briežkalns”, Ērgļi, Aku ceļš 1 . Reģistrācija norises 

vietā sākas no plkst. 9.00. 

● Trases segums: grants, smilts, betons. Trasē var būt uzstādīti ātruma slāpētāji. 

 



4.    REĢISTRĀCIJA 

4.1. Reģistrācija notiek no plkst.9:00. Pēc norādītā laika reģistrācija vairs netiek veikta. Ja Dalībnieks nav 

paguvis reģistrēties norādītajā laikā, viņš zaudē tiesības piedalīties pasākumā. Reģistrējoties Dalībniekam 

jāuzrāda: 

1)  Personu apliecinošs dokuments, pase vai ID karte ; 

2) Jāparaksta līgums par dalību pasākumā, tā drošības prasību ievērošanu un personīgo atbildību par savu 

autotransportu, dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantai, veselībai un dzīvībai iespējamo nodarīto 

kaitējumu. 

3) Jāveic ziedojums. 

Pēc veiksmīgas reģistrācijas Dalībnieks saņem starta numuru. 

5.    PASĀKUMA KĀRTĪBA, NOSACĪJUMI 

5.1. Pasākuma dienas kārtība, starta secība* 

● 9:00 Reģistrācijas sākums 
● 10:40 2WD klases reģistrācijas beigas 
● 11:00 Starts 2WD klasei 
● 11:30 Moto klases reģistrācijas beigas 
● 11:50 Starts moto klasei 
● 12:00 Kvadracikli līdz 751cc reģistrācijas beigas 
● 12:30 Starts kvadracikliem līdz 751cc, kvadracikliem virs 751cc reģistrācijas beigas 
● 13:10 Starts kvadracikliem virs751cc, hibrīd klases reģistrācijas beigas 
● 14:00 Starts hibrīd klasei 
● 15:00 Apbalvošana(2WD, Moto, kvadraciklu un hibrīdu klasēm), 4WD klases reģistrācijas beigas 
● 16:00 Starts 4WD klasei 
● 17:00 Džipu klases reģistrācijas beigas 
● 18:00 Starts džipu klasei 
● 19:00 Side-by-side klases reģistrācijas beigas 
● 20:00 Starts side-by-side klasei 
● 21:00 Apbalvošana (4WD, Džipu un Side-by-side klasēm) 

 *pasākuma kārtība var tikt mainīta! 

5.2. A/m sadalījums pa klasēm: 

● 2WD (a/m ar vienas ass piedziņu, aprīkotas ar ielas riepām, bez dzinēja tilpuma ierobežojuma); 

● AWD (a/m ar visu riteņu piedziņu, aprīkotas ar ielas riepām, bez dzinēja tilpuma ierobežojuma). 
● Syde-by-side (bagiji ar blakus novietotiem sēdekļiem, aprīkoti ar ielas riepām, bez dzinēja tilpuma 

ierobežojuma) 

● Moto (motocikli bez dzinēja tilpuma ierobežojuma) 

● Kvadracikli līdz 751cc (kvadracikli ar dzinēja tilpumu līdz 751cc) 

● Kvadracikli no 751cc (kvadracikli ar dzinēja tilpumu virs 751cc) 

● Hibrīdi (jebkurš transportlīdzeklis līdz 3000kg) 

● Džipi (a/m ar paaugstinātu klīrensu, tai skaitā SUV, bez dzinēja tilpuma ierobežojuma) 

5.3. Pasākuma teritorijā ārpus trases atļautais braukšanas ātrums 10 km/h, nebojājot augsnes virskārtu. 



6.    PASĀKUMA NORISE 

6.1. Pasākumā notiek divi braucieni katrā klasē. Katrs brauciens sastāv no starta no vietas un finišu gaitā. 

Moto un kvadraciklu klasēs labākie 4 braucēji piedalās fināla braucienos pa pāriem. 

6.2. Par Dalībnieka laiku katrā braucienā tiek uzskatīts laiks, kādā veikts brauciens,  Laika kontrole tiek veikta 

izmantojot elektroniskos laika vārtus. 

6.3. Starta procedūra. Pēc starta tiesneša uzaicinājuma Dalībnieks ieņem vietu starta zonā. Doties trasē atļauts 

tikai pēc nepārprotama starta tiesneša signāla ar karogu. Par došanos trasē pirms saņemts tiesneša signāls, 

Dalībniekam tiek piemērots sods par pāragru startu (skat. Sodi). Ja Dalībnieks 1 min laikā no tiesnešu 

uzaicinājuma saņemšanas brīža neieņem vietu starta zonā, viņš zaudē tiesības veikt attiecīgo braucienu. 

6.4. Starta secība pa klasēm:   

● 2WD; 

● Moto; 

● Kvadracikli līdz 751cc; 

● Kvadracikli no 751cc; 

● Hibrīdi; 

● 4WD; 

● Džipi; 

● Side-by-side. 
 

6.5. Dalībnieki abos braucienos startē atbilstoši starta numuriem secībā. Starta numuriem jābūt redzami 

piestiprinātiem pie automašīnas kreisajā pusē. 

Jebkuru neskaidrību un domstarpību gadījumā galīgais vārds pieder pasākuma galvenajam tiesnesim.      

7.    SODI 

7.1.  Par pāragru startu  + 10 sek.; 

7.2. Par ātruma slāpētāju neizbraukšanu, vai nepilnīgu izbraukšanu  + 10sek; 

7.4. Par nepakļaušanos tiesnešu norādījumiem un/vai prasībām – izslēgšana no brauciena; 

7.5. Par nesportisku rīcību, kas var izpausties kā tīša trases norobežojumu un inventāra bojāšana, traucēšanu 

citiem dalībniekiem veikt braucienu u.c. – izslēgšana no brauciena; 

7.6. Par nolikuma 5.3. punkta neievērošanas gadījumā pirmoreiz – brīdinājums, atkārtoti – izslēgšana no 

brauciena. 

Jebkuru pārkāpumu konstatē galvenais tiesnesis, veicot attiecīgu atzīmi brauciena protokolā. Domstarpību 

gadījumā galīgo lēmumu par dalībniekam piemērojamo sodu pieņem galvenais tiesnesis! 

8.    DALĪBNIEKI 

8.2. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem var startēt braucienos: 

8.2.1. ja ir vecāku vai juridiski apstiprinātu aizbildņu rakstiska, notariāli apstiprināta piekrišana; 

8.2.2. Salonā a/m blakus instruktors – atbildīgā persona, kas nes atbildību par nepilngadīgo. 



8.3. Pieteikšanās notiek, aizpildot elektronisku pieteikšanās formu mājas lapā briezkalns.lv, vai 

https://forms.gle/K3TcLg5mdtChKm4r5 

8.4. Elektroniskā pieteikšanās forma tiks publicēta 1.06.2022 plkst. 12:00; 

8.5. Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, maksimālais dalībnieku skaits klasēs 

• 2WD - 15 

• Moto – 20 

• Kvadracikli līdz 751cc – 20 

• Kvadracikli no 751cc – 25 

• Hibrīdi – 10 

• 4WD – 60 

• Džipi – 40 

• Side-by-side – 10 

Organizators patur sev tiesības palielināt dalībnieku skaitu līdz 240 braucējiem. 

8.6. Dalībnieks braucieniem vienā klasē var reģistrēties tikai vienu reizi, bet vienam dalībniekam ir atļauts 

reģistrēties braucieniem vairākās a/m klasēs. 

8.7. Elektroniskās pieteikšanās termiņš ir no 1.06.2022. plkst. 12.00 līdz 10.08.2022. plkst. 23.59 (vai līdz 

brīdim, kamēr tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits). 

8.8. Ziedojums vienam dalībniekam par startu vienā klasē: 

EUR 70; 

Ziedojuma samaksā iekļauta vienreizējā Latvijas Automobiļu federācijas licence, vienreizējā nāves, 

invaliditātes un traumu gadījumu apdrošināšana. 

8.9. Ja kādu objektīvu iemeslu dēļ Dalībnieks nevar piedalīties pasākumā, tas jāpaziņo Organizatoram vēlākais 

24h pirms pasākuma.  

8.10.   Ja Dalībnieks kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties braucienos pēc reģistrācijas, ziedojums netiek 

atgriezts. 

9.    REZULTĀTU NOTEIKŠANA UN PAZIŅOŠANA 

9.1. Pēc katras klases otrā brauciena apskatei tiek izlikti abu braucienu neoficiālie rezultāti.  

9.2. Pasākuma oficiālie rezultāti tiek publicēti 20 minūšu laikā no neoficiālo rezultātu publicēšanas brīža, ja 

nav saņemts neviens protests. Ja tiek saņemts kaut viens protests – oficiālie rezultāti tiek publicēti pēc protesta 

izskatīšanas. 

9.3. Dalībnieka iegūto vietu nosaka labākais pasākuma dienā uzrādītais laiks, neatkarīgi no tā, kurā braucienā 

tas fiksēts. 

9.4. Ja vairāki dalībnieki vienā braucienā uzrāda vienādu laiku, tad viņi tiek ierindoti vienā vietā. Šajā 

gadījumā augstāku vietu pasākuma kopvērtējumā ieņem tas Dalībnieks, kas divu braucienu summā uzrādījis 

labāku laiku. 

10.    PRASĪBAS  AUTOMAŠĪNĀM UN RIEPĀM 

10.1. Pasākumā atļauts lietot tikai rūpnieciski ražotas (arī M+S) riepas bez radzēm. 

http://briezkalns.lv/
https://forms.gle/K3TcLg5mdtChKm4r5


Galīgo lēmumu par riepu atbilstību pasākuma noteikumiem pieņem pasākuma Organizators! 

10.2. Automašīnām vizuāli jāizskatās tā kā tās tika izlaistas no rūpnīcas pēc ražošanas. Nav atļauts piedalīties 

bez buferiem vai lukturiem. Lukturi var būt izņemti, bet to vietām jābūt aizvērtām ar plastikātu vai citu 

materiālu. 

11. PROTESTI 

11.1.   Ja Dalībnieks vēlas iesniegt protestu par kāda cita dalībnieka a/m neatbilstību tehniskajiem 

noteikumiem un/vai šī dalībnieka rīcību, kas neatbilst pasākuma nolikuma prasībām, dalībnieks mutiski 

brīdina pasākuma Organizatoru ne vēlāk kā 10 min laikā no neoficiālo rezultātu paziņošanas brīža. Pēc 

mutiskā brīdinājuma protests rakstiski jāiesniedz 10 min laikā, un jāiemaksā drošības līdzeklis - 140 EUR 

apmērā. Dalībniekam, pret kuru iesniegts protests, pēc pasākuma Organizatora uzaicinājuma jāierodas 

Organizatora norādītajā vietā protestā minēto apstākļu noskaidrošanai. 

11.2. Pēc pamatota protesta izskatīšanas protesta iesniedzējs saņem atpakaļ drošības naudu. Drošības nauda 

par nepamatotu protestu netiek atmaksāta. 

11.3.   Organizatora lēmums pēc protesta izskatīšanas ir galīgs un nav pārsūdzams. 

12. DROŠĪBAS PRASĪBAS 

12.1.    A/m nedrīkst atrasties nenostiprināti priekšmeti. 

12.2.   A/m drīkst atrasties tikai viens pasažieris – priekšējā blakussēdētāja sēdeklī. 

12.3.   Dalībniekam un blakussēdētājam jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām. 

12.4.  Brauciena laikā dalībniekam un blakussēdētājam galvā jābūt aizsprādzētām motosportam paredzētām 

ķiverēm. Atļauts lietot arī ielas motobraukšanai paredzētās ķiveres. (Ja dalībniekam ķiveres nav, to būs 

iespējams izīrēt pasākuma norises vietā. Par ķiveres nepieciešamību Dalībniekam Organizators jābrīdina, pie 

reģistrācijas.) 

12.5.  Braucējam kurš sacensībās brauc automašīnā ar drošības karkasu ir nepieciešams izmantot FIA 

homoloģētu ķiveri. 

12.6.    A/m jabūt aprīkotai ar vilkšanas cilpu, gadījumā, ja nepieciešama evakuācija. 

12.7.   Organizators neatbild par Dalībnieka a/m bojājumiem vai kādu citu tehnisku defektu pasākuma laikā. 

12.8. kvadracikliem jābūt aprīkotiem ar slāpētāju, kas piestiprināts pie braucēja rokas. 

13. DALĪBNIEKU EKIPĒJUMS 

13.1.   Braucienos jāpiedalās slēgta tipa apģērbā – kreklā ar garām piedurknēm, garās biksēs.  

13.2.   Apaviem jābūt slēgta tipa, rekomendēti ādas apavi. 

14. REKLĀMA 

14.1.   Dalībniekiem ir tiesības izvietot uz savas a/m reklāmas uzlīmes, ja tās nav pretrunā ar morāles normām, 

neaizsedz pasākuma emblēmas un numurus, kā arī pasākuma Organizatora sponsoru reklāmas. 

14.2.   Sods par atteikšanos no pasākuma emblēmas un/vai Organizatora sponsoru reklāmas uzlīmēm – 

ziedojuma apmērā. 



14.3.  pasākuma teritorijā nesaskaņojot ar organizatoru aizliegts izvietot uzņēmumu reklāmu, karogus, 

plakātus utl., neattiecas uz biedrību un sporta klubu reklāmām 

15. APBALVOŠANA 

Apbalvošana notiek pasākuma norises vietā. Apbalvoti tiek katras klases 1. – 3. vietas ieguvēji. 

  

Parakstot pasākuma pieteikuma veidlapu Dalībnieki apņemas ievērot šī nolikuma prasības! 

Par nolikuma vai atsevišķu tā punktu neievērošanu vai ignorēšanu dalībnieks var tikt izslēgts no 

brauciena!!! 

Organizatori patur tiesības mainīt nolikumu, par izmaiņām brīdinot Dalībniekus. 


