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1.

PROGRAMMA.
Pasākums ar 4x4 automašīnām “Misiņkalna māls 2017” notiek Aizputes svētku ietvaros, 2017.
gada 12. augustā, Aizputē, Misiņkalna mototrasē.

Dienas kārtība.
9:00-9:30 Pieteikumu aizpildīšana, reģistrācija
9:40 Dalībnieku sapulce
10:00 – ap 13:00 Sacensības
Ap 13:20 Tiek paziņoti provizoriskie rezultāti
Ap 13:40 Apbalvošana

2.

ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko: BIEDRĪBA ''RAMO MOTORSPORTS'', reģ. Nr. 40008145226, adrese: Lažas iela 10,
Aizpute, Aizputes novads, LV-3456 tel. Uldis Zaharāns, tel. +371 29397995.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, ar derīgu atbilstošas kategorijas autovadītāja
apliecību.
3.2. Ar vienu automašīnu var piedalīties vairāki dalībnieki, bet ne vairāk par 3.
3.3. Automašīnai jābūt tehniskā kārtībā, ar derīgu tehniskās apskates uzlīmi logā.
3.4. Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:
 “4x4 sagatavotie” – 4x4 piedziņas automašīnas ar pazemināto ātrumu rindu (4H) un aprīkotas ar
M/T un A/T riepām;
 “4x4 standarts” – 4x4 piedziņas automašīnas ar pazemināto ātrumu rindu (4H) un aprīkotas ar
vasaras riepām;
 “4x4 parkets” – pilnpiedziņas automašīnas bez pazemināto ātrumu rindas.
Atbilstību ieskaites grupai nosaka organizators. Atkarībā no laika apstākļiem un dalībnieku skaita,
Dalībnieku sapulces laikā var tikt paziņotas izmaiņas sadalījumā pa grupām.
3.5. Ekipējums.
 automašīnā jāatrodas hronometra tipa ierīcei (mobilais telefons, hronometrs, pulkstenis u.t.t.)
ar kuru var kontrolēt laiku;

 Uzdevuma izpildes laikā ieteicams bez vadītāja (dalībnieks) automašīnā atrasties vēl vienam
pasažierim, kurš kontrolē laiku.
4.
4.1
4.2
4.3

KUSTĪBA.
Uzdevums tiks paziņots Dalībnieku sapulces laikā;
Vērtēšana tiks paziņota Dalībnieku sapulces laikā;
Apbalvoti tiks 3 labākie dalībnieki katrā ieskaites grupā.

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.
5.1. Pasākuma laikā un teritorijā, kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši
ir atbildīgi par savu veselību, sev vai citām personām nodarītajiem kaitējumiem.
5.2. Uzdevumu izpildes laikā dalībniekam jānodrošina, ka netiek sniegta palīdzība no skatītājiem. Par
palīdzības saņemšanu dalībnieks var tikt diskvalificēts.
5.3. Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar „Misiņkalna māls 2017”
nolikumu, ka pilnībā piekrīt tam un apņemas to ievērot.
6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.
6.1. Pieteikšanās notiek šī nolikuma pirmajā punktā norādītajā laikā.
6.2. Ziedojums dalībai tiek veikts reizē ar pieteikuma iesniegšanu, vismaz 10,00 EUR apmērā no
dalībnieka.
6.3. Reģistrācijas kavējuma gadījumā, 10 min. ietvaros, papildus jāziedo 5 EUR.
6.4. Lai labāk sagatavotos pasākumam, ieteicama iepriekšēja telefoniska pieteikšanās, zvanot vai sūtot
īsziņu uz telefonu Nr. +37129397995 (Uldis) vai +371 29182907 (Ivars), līdz 10.augustam.
7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
7.1. Protesti tiks uzklausīti.
7.2. Apelācijas iespēja tiks vērtēta.
8. CITA INFORMĀCIJA
8.1. Informācija skatītājiem – ieeja bez maksas, sacensību laikā atrasties vismaz 5 m no dalībniekiem
atvēlētās pārvietošanās teritorijas.
8.2. Skatītājiem palīdzēt sacensību dalībniekam sacensību laikā AIZLIEGTS. Par palīdzības sniegšanu
dalībnieks var tikt diskvalificēts.
8.3. Lūgums ievērot tīrību un kārtību!

Uldis Zaharāns
2017. gada. 21.jūnijs

