“Astarte Nafta” Supermoto kauss
2018. gada 29. septmbrī.
Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam, Ētikas kodeksam, Motokrosa
noteikumiem un šā nolikuma prasībām. Šīs ir C kategorijas sacensības atbilstoši LaMSF
Sporta kodeksam. Sacensības ir atklātās.
1. “Astarte Nafta” Supermoto kausa izcīņas norises datums, vieta un motociklu klases:
1.1. Sacensību norises datums, laiks – 2018.gada 29. septembris 12:00-19:00
1.2. Sacensību norises vieta – Kartingu trase “Rullīts”, Jelgava. License Nr. 2904
1.3. Motociklu klases – PRO un STREET
2. Organizators:
- Biedrība „Mehu Absolventi”, Reģ. Nr. 40008101166.
Adrese: J. Čakstes bulvāris 5-127, Jelgava, LV-3001
3. Oficialās personas:
Par sporta sacensību organizēšanu atbildīgais sporta darbinieks - Lauris Liepiņš, LaMSF C
kategorijas licence.
Vispārējie noteikumi
-

Reģistrēšanās internetā www.mehiem.lv līdz 25.09.2018.
Dalības maksa veicot priekšreģistrāciju www.mehiem.lv 10 Eur.
Dalības maksa uz vietas Rullīti bez priekšreģistrācijas 15 Eur.
Dalībnieku skaits neierobežots.
Dalībniekiem alkohola vai psihotropo vielu ietekmē, dalība tiek liegta.
Neievērojot sacensību galvenā tieneša norādījumus dalībnieks var tikt diskvalificēts.
Sacensību rīkotāju reklāmas izvietošana uz dalībnieku motocikla ir obligāta.
Motocikli bez pasākuma rīkotāja reklāmas uzlīmēm netiek dota atļauja piedalīties
sacensībās.
Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un
juridisku atbildību par savu vadīto motociklu un savu uzvedību sacensību laikā trasē,
kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu organizatora vai trešo personu mantai,
veselībai vai dzīvībai.

4. Reģistrācija, starta procedūra, braucieni un vērtēšana:
4.1 Reģistrācija līdz 10:30.
Līdz kvalifikācijas sākumam neaizmirstam saņemt un piestiprināt transponderus. Jāpievērš
pastiprināta uzmanība lai tie tiktu piestiprināti pareizi, sekojam organizatora instrukcijām!!!
Visos braucienos abas reģistrētās klases (PRO & STREET) startē kopā.
Katrā braucienā obligāti vienu reizi jāizbrauc JOKER loks kurš plānā atzīmēts ar sarkanu
līniju!!!!

4.2. Kvalifikācijas sākums 11:40
Desmit minūšu laikā pirms kvalifikācijas brauciena sākuma visi braucēji ierodas trases
uzgaidīšanas zonā. Uzgaidīšanas sektors norādīts plānā dzeltenā krāsā.
Kvalifikācijas braucieni notiek bez kopējā starta!!!
Kvalifikācija sastāv no viena brauciena. Ilgums max 15 min.
-

Kvalifikācijas brauciena virziens pulksteņa rādītāja virzienā (klasiskais braukšanas
virziens);

4.3 Starta secība un vērtēšana
Motociklus līdz uzgaidīšanas zonai atļauts transportēt tikai tos stumjot!!!!!
Priekšfināla un Fināla braucienos braucēji uz starta tiek nostādīti rindās pa četri atbilstoši
kvalifikācijas labākajam rezultātam.
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Starta procedūru un startu dod trases tiesnesis.
Priekšfināla un Fināla braucienu uzvarētājam atbilstoši klasei (PRO & STREET) tiek piešķirti
25 punkti, otrajai vietai 22, trešajai 20, ceturtai 18, piektajai 16, katram nākamajam par
punktu mazāk. 20 vietai 1 punkts.

4.4 Priekšfināls 14:30 – 15:00.
Desmit minūšu laikā pirms priekšfināla brauciena sākuma visi braucēji ierodas trases
uzgaidīšanas sektorā. Uzgaidīšanas sektors norādīts plānā dzeltenā krāsā.
-

Pirms nostāšanās uz starta braucēji veic iesildīšanās apli

-

Pirmais brauciens pret pulksteņa rādītāja virzienu, ilgums 7 apļi;
Pēc pirmā priekšfināla brauciena nepametam trasi!!! Braucēji sastājas trases sektorā
pie kartingu halles. Īsa atpūta un gatavošanās doties uz otrā priekšfināla brauciena
startu ~ 5-10 min;

-

Pirms nostāšanās uz starta braucēji veic iesildīšanās apli

-

Otrais brauciens pulksteņa rādītāja virzienā, ilgums 7 apļi;

4.5. Fināls 18:20 – 18:50.
Desmit minūšu laikā pirms fināla brauciena sākuma visi braucēji ierodas trases uzgaidīšanas
zonā. Uzgaidīšanas sektors norādīts plānā dzeltenā krāsā.
-

Pirms nostāšanās uz starta braucēji veic iesildīšanās apli

-

Pirmais brauciens pret pulksteņa rādītāja virzienu, ilgums 7 apļi;
Pēc pirmā fināla brauciena nepametam trasi!!! Braucēji sastājas trases sektorā pie
kartingu halles. Īsa atpūta un gatavošanās doties uz otrā fināla brauciena startu ~ 5 10 min;

-

Pirms nostāšanās uz starta braucēji veic iesildīšanās apli

-

Otrais brauciens pulksteņa rādītāja virzienā, ilgums 7 apļi;

4.6. Apbalvošana 19:30.
Tiek apbalvoti katras klases trīs (3) labākie braucēji secīgi ar vislielāko kopējo punktu skaitu.
5. Drošības noteikumi:
5.1. Sportistu un skatītāju drošībai trasē un ārpus tās sacensību vietā ir jāatbilst LaMSF
Motokrosa noteikumu prasībām.
5.2. Sportisti un viņu pavadošās personas personīgi atbildīgi par drošības un vides
aizsardzības noteikumu neievērošanas sekām.
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