
 
  
 

 

MEDIJU AKREDITĀCIJAS NOTEIKUMI 
 
Aicinām Jūs iepazīties ar 2022. gada FIA Eiropas autokrosa čempionāta pirmā posma mediju pārstāvju akreditācijas 

noteikumiem.  

 
AKREDITĀCIJAS PAMATPRINCIPI 
 
Iesniedzot akreditācijas pieteikumu, medija pārstāvis apņemas pienācīgi un korekti informēt pārstāvētā medija 

auditoriju par pasākumu gan pirms, gan arī pēc tā norises. Medija pārstāvis apņemas izmantot precīzu sacensību 

nosaukumu: EAX BAUSKA 2022 

 
Mediju pārstāvju akreditācija paredzēta:  

• žurnālistiem; 

• mediju fotogrāfiem; 

• operatoriem; 

• komandu pārstāvjiem. 

 

Akreditāciju var saņemt personas, kuras akreditācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī, ir sasniegušas 18 gadu vecumu.  

 

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem ir iespējams izmantot no zemes vadāmas lidojošas palīgierīces, to iepriekš 

saskaņojot ar sacensību organizatoru un saņemot rakstisku atļauju. 

 
MEDIJU VESTES 
 
Mediju fotogrāfiem, radio korespondentiem un operatoriem, kuri vēlas saņemt mediju akreditāciju un mediju vesti, kā 

arī atrasties trases bīstamajās vietās, ir nepieciešama dzīvības apdrošināšanas polise (t.sk. sporta sacensībām) 

vismaz 3000 EUR vērtībā.  

 

Akreditētie mediju pārstāvji mediju vestes varēs saņemt pret garantijas maksu 20 EUR.  

 

Akreditētajiem mediju pārstāvjiem, kuriem ir sacensību organizatora izsniegta mediju veste, ir atļauts atrasties 

bīstamajās trases vietās, bet ne tālāk kā 1 (vienu) metru no drošības norobežojuma (lenta, sēta, utml.).  

 

Saņemto mediju vesti un mediju aproci kategoriski aizliegts nodot citām personām.  

 
AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN APSTIPRINĀŠANA  
 

Sacensību organizators negarantē nepilnīgi vai nepareizi aizpildītu akreditācijas pieteikumu izskatīšanu. 

 

Sacensību organizators pieņem lēmumu par akreditācijas pieteikuma apstiprinājumu vai noraidīšanu. Sacensību 

organizators patur vienpersoniskas tiesības izlemt, kuriem mediju pārstāvjiem izsniegt mediju aproces un vestes.  

 

 



 
  
 

 

Apstiprinājumu par akreditācijas piešķiršanu vai noraidīšanu mediju pārstāvjiem (uz akreditācijas pieteikumā norādīto 

e-pastu) nosūta piecu darba dienu laikā pēc akreditācijas pieteikuma saņemšanas. 

 

MEDIJU KARTES UN MEDIJU VESTES SAŅEMŠANA UN NODOŠANA  

 

Akreditētie mediju pārstāvji mediju kartes un mediju vestes varēs saņemt un nodot mediju centrā. Mediju kartes un 

mediju vestes iespējams saņemt, tikai personīgi, iesniedzot parakstītu akreditācijas apstiprinājuma vēstuli.  

 

Iesūtot akreditācijas pieteikumu, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar mediju pārstāvju drošības noteikumiem un 

mediju pārstāvju akreditācijas noteikumiem, piekrītat tiem un uzņematies pilnu atbildību par savu rīcību.  

 

Sacensību organizators patur tiesības atņemt mediju pārstāvim piešķirto akreditācijas karti un/vai mediju vesti, ja tas 

pārkāps mediju pārstāvju drošības noteikumus un/vai mediju pārstāvju akreditācijas noteikumus.  

 

TURPMĀKAI SAZIŅAI 

 

Mediju centra vadītāja                              Mediju koordinators 

Zane Lielkāja                                           Anna Annija Vītiņa 

Tālr.: +371 26612249                              Tālr.: +371 28611443 

E-pasts: media@rallycross.lv                 E-pasts: media@rallycross.lv 

 

 

tel:+37126612249
tel:+37128611443
mailto:media@rallycross.lv
mailto:media@rallycross.lv

