SASKAŅOTS
LAF sekretariāts
Ģenerālsekretāre

APSTIPRINĀTS
LAF Krosa komisijas
padomes priekšsēdētājs
/R.Lilienšteins/

/L.Medne/
2021.gada 08.jūnijs

Nacionālais kauss
NOLIKUMS
26.-27.junijā, Bauskā, “ Mūsa raceland” trasē
1.

PAMATNOSACĪJUMI
1.1. Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar FIA Starptautisko sporta kodeksu, LAF Nacionālo sporta kodeksu,
Eiropas Autokrosa Čempionāta nolikumu un šo nolikumu.
Šīs sacensības ir FIA Eiropas Autokrosa Čempionāta atbalsta sacensības ar ierobežotu dalībnieku skaitu
un ir pakārtotas FIA Eiropas Autokrosa Čempionāta norisei, nepieciešamības gadījumā būtiski mainot
norisi, ja tas būs nepieciešams FIA Eiropas Autokrosa Čempionātam.
Sacensību rezultāti netiek ieskaitīti Latvijas autokrosa un rallijkrosa čempionāta un kausa izcīņas
ieskaitēs.
1.2. Sacensības rīko:
Biedrība “RAC.LV”, reģ. Nr. 40008292433
adrese: Brīvības iela 62-23, Rīga, Latvija, LV-1011
M: +371 26559111
sadarbībā ar LAF Krosa komisiju adrese: G.Zemgala gatve 71, Rīga, Latvia, LV-1039
1.3. Trase raksturojums
“Musa Raceland”, Bauska
Tel.GSM: +371 29122346
Garums 940 metres
Startaa platums 15 metres
Maks.platums
22 metres
Minim.platums: 13 metres
Koordinātes:
A7 Rīga – Vilnius 71 km (GPS coordinates: 56.381847, 24.259438)
1.4. Oficiālās personas:
Sacensību komisārs
Sacensību galvenais tiesnesis
Sacensību galvenā sekretāre
Tehniskās komisijas tiesnesis
Atbildīgais par drošību trasē
Dalībnieku tiesnesis
Tiesneši:
starta tiesnesis
pāragra starta tiesnesis
finiša tiesnesis
Distances tiesneši
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Andrejs Voitovs
Ģirts Zelmenis
Inese Dreimane
Modris Volksons
TN
Jevgeņijs Čerevačs
Sergejs Bednarskis
Gunārs Ķeipāns
Rihards Saks
TN 1

1.5. Nolikums un tā papildinājumi tiks paziņoti LAF interneta mājas lapā www.laf.lv un www.musa.lv
interneta vietnē.
1.6. Sacensību programma:
Piiektdiena, 25. jūnijs:
14:00-18:00
dalībnieku ierašanās
14:00-18:00
dalībnieku Covid 19 testēšana
Sestdiena, 26.jūnijs:
13:00-14:00
dalībnieku reģistrācija
13:00-14:15
a/m tehniskā pārbaude
14:50-15:20
treniņbrauciens
17:00*
1.kvalifikācijas brauciens Nacionālā klase (max divas grupas)
1.kvalifikācijas brauciens Xtreme (max divas grupas)
17:50*
2.kvalifikācijas brauciens Nacionālā klase (max divas grupas)
2.kvalifikācijas brauciens Xtreme (max divas grupas)

(4 apļi)
(5 apļi)
(5 apļi)
(5 apļi)
(5 apļi)

Svētdiena, 27.jūnijs:
10:20*
3.kvalifikācijas brauciens Nacionālā klase (max divas grupas)
3.kvalifikācijas brauciens Xtreme (max divas grupas)

(5 apļi)
(5 apļi)

12:50*

14:30*

18:00*

B fināls :
Nacionālā klase

(6 apļi)

fināli :
Nacionālā klase
Xtreme

(7 apļi)
(7 apļi)

Apbalvošana

* Noteiktie laiki ir aptuveni un var tikt precizēti sacensību laikā, nepieciešamības gadījumā arī būtiski,
kā arī samazināts braucienu skaits, ja tas būs nepieciešams Eiropas Čempionāta norisei.
2.

SACENSĪBU AUTOMAŠĪNAS
2.1. Nacionālā klase – rallijkrosa un autokrosa vieglās sporta automašīnas ar motora tilpumu līdz 2000 cm 3,
piedziņa uz priekšas vai aizmugures riteņiem. Vieglās automašīnas sagatavotas atbilstoši Latvijas
Autokrosa vai Rallijkrosa čempionāta 2021.gada tehniskajiem noteikumiem.
2.2. Crosskart Xtreme – bagiji ar motora tilpumu līdz 750 cm3. Xtreme bagijiem jābūt sagatavotiem
atbilstoši Latvijas Autokrosa vai NEZ rallikrosa čempionāta 2021.gada bagiju klases tehniskajiem
noteikumiem. Atļauts izmantot tikai Goldspeed riepas.
2.3. Pieteikšanās sacensībām jāreģistrē līdz 20. jūnijam mājas lapā www.musa.lv
Braucēju maksimālais skaits – 36:
− Nacionālā klase
− Xtreme
2.4. Ja dalībnieku skaits pārsniegs nolikuma 2.4.punktā noteiktos maksimālo braucēju skaitu, tad:
2.4.1.

Pirmā prioritāte: Priekšroka braucējiem, kuri 2020.gada sezonā startējuši kādās nacionālā
Autokrosa/Rallijkrosa čempionāta posma sacensībās.

2.4.2.

Otrā prioritāte: izvērtē un nosaka organizators, ja tas būs nepieciešams. Organizatoram nav jāsniedz
skaidrojums par veikto izvēli braucējiem.
Dalības maksa posmā līdz reģistrācijas laika beigām EUR 120, pēc noradītā termiņa 170 eiro.
Maksājumu var veikt sacensību sekretariātā.

2.5.
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3.

VISPĀRIGI NOTEIKUMI
3.1. Sacensībās atļauts piedalīties braucējiem ar Krosa komisijas A, B un C līmeņu licencēm.
3.2. Sacensību dalībnieku reģistrācija un dokumentu pārbaude notiek sacensību sekretariātā, saskaņā ar
šajā nolikumā noteikto sacensību programmu
3.3. Dokumentu pārbaudes laikā dalībnieks uzrāda licenci, paziņo par savu pieteicēju.
3.4. Automašīnu tehniskā pārbaude notiks dalībnieku parkā katra braucēja nometnē.
3.5. Tehniskajās pārbaudes laika jāuzrāda automašīna, sporta pase, drošības karkasa sertifikāts un braucēja
ekipējums, ka arī jāiesniedz tehniskās komisijas tiesnesim aizpildīta un parakstīta ekipējuma
deklarācija.
3.6. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandas stāvvietā redzamā, pieejamā vietā atrastos vismaz
6 kg ietilpības ugunsdzēšamais aparāts.
3.7. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai vietā, kur tiek veikti automašīnas remontdarbi, tiktu paklāts
plastikas paklājs (min.4x5m), lai aizsargātu eļļu u.c. šķidrumu ieplūšanu augsnē. Automašīnu
mazgāšana atļauta tam speciāli paredzētā vietā. Komandas stāvvietai dalībnieku parkā pēc sacensībām
jābūt sakoptai.
3.8. Starta laukumā jebkurā sacensību brīdī atļauta tikai attiecīgā brauciena dalībnieku un tiesnešu atrašanās,
ja sacensību galvenais tiesnesis vai starta tiesnesis nav pieaicinājis citas personas.
3.9. Katram dalībniekam tiek piešķirtas 4 (četras) aproces un iebraukšana dalībnieku parkā atļauta 2 (diviem)
transportlīdzekļiem. Pārējiem ir jāiegādājas biļetes un automašīnas stāvvieta atbilstoši pasākuma
cenrādim.
3.10. Dalībnieku parkā no plkst. 23:00 līdz 06:00 noteikts naktsmiers, šajā laikā aizliegts trokšņot, tai skaitā
darbināt automašīnu vai jebkādu mehānisku ierīci kas rada troksni un traucēt naktsmieru. Neievērojot šo
punktu Organizatoram ir tiesības sodīt braucēju no kura komandas apmetnes tiek traucēts naktsmiers ar
300 EUR naudas sodu.
3.11. Dalībniekiem un to komandu pārstāvjiem, ierodoties uz sacensībām, lai iekļūtu trases teritorijā, kā arī
varētu atrasties dalībnieku parkā, katram komandas loceklim (bez izņēmumiem) ir jāveic un jāsaņem
negatīvs Covid-19 antigēnu tests, kur testa rezultāts zināms 15 (piecpadsmit) minūtēs. Antigēnu tests tiks
veikts trases teritorijā pirms iebraukšanas dalībnieku parkā, viena testa cena 20 EUR.
3.12. Ikvienam sacensību dalībniekam un apmeklētājam ir jābūt atbildīgam, nedrīkst apmeklēt pasākumu, ja
jums ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) vai ja jums ir noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. Pasākuma laikā jāievēro ar vīrusa Covid-19 izplatību
saistītie ierobežojumi!
3.13. Tiek ievērotas visas LAF vadlīnijas sacensībām Covid-19 apstākļos un Covid-19 plāns. Par noteikumu
pārkāpumiem tiks ziņots Komisāram soda piešķiršanai.

4.

SACENSĪBU NORISE
4.1. Braucēju sapulce netiks rīkota. Administratīvajā pārbaudē tiks izsniegts īss kopsavilkums.
4.2. Treniņbraucieni
4.2.1.
Katrā klasē treniņbrauciens.
4.2.2.
Treniņbraucienu laikā, katros 120 trases metros jābūt ne vairāk kā vienai automašīnai.
Treniņbraucienu minimālais garums ir 4 apļi, sākot no brīža kad automašīna šķērso finiša līniju, un
ieskaitīti tiek visi apļi.
4.3. Kopīgi noteikumi Kvalifikācijai, Pusfināliem un Finālam
- Sacensību norise tiks organizēta atbilstoši Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 2021.gada
nolikumam.
- Vienā braucienā startē tikai vienas klases automašīnas.
- Starta vietām ir jābūt atzīmētām uz zemes.
- Sacensībās netiks izmantots Džokera aplis.
4.3.1. Kvalifikācija
- Kvalifikācijas braucieni tiks organizēti atbilstoši Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 2021.gada
nolikuma VI. nodaļai.
- Starta vietu izloze kvalifikācijas braucieniem tiks veikta pirmsstarta zonā ierodoties uz
treniņbraucienu.
4.3.2. B fināls un Fināls
Finālu braucieni tiks organizēti atbilstoši Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 2021.gada
nolikuma IX. nodaļai.
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4.4. Visus protestus un/vai apelācijas ir jāiesniedz atbilstoši LAF Nacionālajam sporta kodeksam. Visi
protesti un/vai apelācijas ir jāsagatavo rakstiski un jāiesniedz galvenajam tiesnesim vai viņa asistentam,
vai, ja viņi nav pieejami, sacensību komisāriem, kopā ar protesta un/vai apelācijas maksu.
5.

APBALVOŠANA
5.1.
Braucēju apbalvošana notiks ne vēlāk kā vienu stundu pēc pēdējā brauciena finiša.
5.2.
Tiks apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji katrā automašīnu klasē.
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