Latvijas atklātā
čempionāta mototriālā un Latvijas
kausa velotriālā 2.posms

2019.

gada

2019.g. 8. jūnijā

SACENSĪBU NOLIKUMS
1. Sacensību norises datums, vieta.
1.1. Sacensību norises datums –2019.gada 8.jūnijs
1.2. Sacensību norises vieta – „Karters trase”, Ugāles pagasts, Ventspils novads.
Rīga – Ventspils autoceļa (A10) 151.km
GPS: 57°16'28.6"N 22°02'01.7"E
Google maps: https://goo.gl/maps/3o8er41PJmN2

2. Organizators:
Biedrība „Triāla klubs Karters”, reģ.Nr.40008054942, jur.adrese: “Zemdegas”-5, Ugāle, LV-3615. Tālr. +37129454272,

kristaps@karters.lv .
3. Oficiālās personas:
3.1. Sacensību tiesnešu kolēģija:
Žūrijas prezidents

Egils Agarskis

FIM 11813

Kluba žūrijas loceklis
Sacensību galvenais tiesnesis
Sekretaeriāts
Dabas aizsardzības speciālists
Tehniskās komisijas priekšnieks

Voldemārs Mateuss
Roberts Prulis
Ilze Prule
Voldemārs Mateuss
Voldemārs Mateuss

LaMSF A
LaMSF A
LaMSF B
LaMSF A
LaMSF A

4. Jurisdikcija:
Sacensības notiek atbilstoši LaMSF Triāla noteikumiem un šo sacensību nolikumam.
E grupu (velo) sacensības notiek pēc LaMSF Triāla noteikumiem un saskaņā ar vienošanos (līgumu) starp LaMSF
un LRF.
5. Sacensību dalībnieki un mototehnika:
 A grupa (sarkanas bultas) – dalībniekiem no 14 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojuma;
LaMSF Kausa izcīņā:
 B grupa – dalībnieki no 13 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (zilas bultas);
 C grupa – dalībnieki no 12 gadu vecuma ar motocikliem bez kubatūras ierobežojumiem (dzeltenas bultas);
 D grupa – dalībnieki bez vecuma un kubatūras ierobežojumiem (zaļas bultas);
 Mini A –dalībnieki dzimuši 2007.g.(2019.g.paliek 12 gadi) un jaunāki (baltas bultas ar uzlīmi A);
 Mini B – dalībnieki dzimuši 2007.g. un jaunāki ( baltas bultas ar uzlīmi B);
 Mini C - dalībnieki dzimuši 2007.g. un jaunāki ( baltas bultas ar uzlīmi C);
 Sievietes- dalībnieces bez vecuma ierobežojumiem tiek vērtētas pēc absolūtā vērtējuma
 Brīvā grupa – enduro vai cita veida motocikli (izņemot triāla) bez kubatūras ierobežojumiem no 14.gadu vecuma
(bez bultām);
 E elite – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojuma (sarkanas bultas)
 E eksperti – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (zilas vai dzeltenas bultas);

 E inter (intermedium) – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (zaļas bultas);
 E iesācēji (beginner) – dalībniekiem ar velosipēdiem bez vecuma ierobežojumiem (baltas vai bez bultām)
6. Trase:
Sacensības notiek „Karters” triāla trasē. Publiskie ceļi netiek izmantoti.
Moto grupām 9 posmi 3 apļi, izņemot, Mini 6 posmi 2 apļi.
Velo grupām 8 posmi 2 apļi (iespējami 9 posmi 2.apļi), izņemot E iesācēji grupā 7 posmi divi apļi.
Apļa garums 1,5 km.
7. Sacensību norise :
7.1. Reģistrācija un tehniskā kontrole 9:00- 10:00
7.3. Atklāšanas parāde, Žūrijas komisijas sēde, dalībnieku sapulce– 10:20
7.4. Pirmā dalībnieka starts - 11:00
7.5.Kontroles laiks trasē - 270 min
7.6. Apbalvošana ap 30.min. pēc pēdējā dalībnieka finiša, ap 16:00
8. Apbalvošana.
Pirmo 3. vietu ieguvēji visās vērtējuma grupās tiek apbalvoti saskaņā ar Latvijas 2019.gada triāla noteikumiem.
9.Finansu informācija :

Dalības maksa sacensību dienā skaidrā naudā Euro.
A, B, C, D, E elite, E eksperti, E inter, - 30 EUR
Mini - 25 EUR
Mini līdz 8 gadi - 15 EUR
E iesācēji 20 EUR
Vienreizējā licence visām grupām saskaņā ar LaMSF 2019.gada Diferencēto biedru maksu nolikumu, (uzrādot
apdrošināšanu – 1500 EUR, apdrošināšana E grupām nav obligāta.
10. Pieteikšanās sacensībām:

Jāreģistrējas elektroniski: https://ej.uz/5h8z
Pieteikšanās līdz – 1.jūnijam.
12. Papildus informācija.

Nakšņošana iespējama sacensību vietā teltīs.

Apstiprināts
Biedrība „Triāla klubs Karters”
Prezidents Kristaps Skudra
Paraksts.
z.v.

Apstiprināts
LaMSF ģenerālsekretārs
Kaspars Kuļikovs
Paraksts
z.v.

