Enduro Rallija sacensību nolikums
Zante, 2019. gada 6. jūlijs
Sacensības veltītas moto piedzīvojumu kluba “apPasaule” biedra un šo sacensību sākotnējā organizatora
Dzintara Ermiņa piemiņai.

1. Atsauce uz normatīviem dokumentiem
1.1.

Sacensības notiek atbilstoši "Enduro Rallija kausa nolikums 2019", kas atrodams:
http://adventures.2w.lv/lv/home/ (turpmāk - ER Nolikums).

1.2.

Šis sacensību nolikums iekļauj atsevišķus ER Nolikuma punktus un papildina ER
Nolikumu ar konkrēto informāciju par sacensībām.

1.3.

ER ir LaMSF C kategorijas kluba kausa sacensības.

1.4.

Šīs ER sacensības ir Baltijas Enduro Rallija Kausa otrais posms, trešais posms notiks
5. oktobrī Pabradē, Lietuvā.

2. Sacensību vieta
2.1.

Sportistu nometne – Zantes pagasta stadions, Zante, Kandavas novads, LV-3134

2.2.

Starta vietas GPS koordinātes: Lat: 56.838225 Lon: 22.738376

2.3.

Speciālo testu (ST) vietas – Krosa tests Lasītes, Extreem tests Kalniešu mototrase.

3. GPS navigators un trase
3.1.

Sacensību trases celiņš ar kontrolpunktiem GPX faila formātā tiks publicēts 5. jūnija
plkst.19:00 apPasaules mājas lapā: http://adventures.2w.lv/lv/home/

3.2.

VAI GPX failu jūsu GPS navigatora iekārtā ielādēs profesionāļi, ja savu iekārtu līdz
1.jūlijam nogādāsiet uz GARMIN veikalu Rīgā, tirdzniecības centrā Domina Shopping,
Ieriķu ielā 3.
VAI arī līdz 1.jūlijam nogādāsiet navigatoru Garmin veikalā, Nordika, Viļņā (par GPX
faila ielādi var tikt iekasēta neliela samaksa): Andrius Klikna Andrius.Klikna@bajtel.lv.

3.3.

Visa iepriekšējā informācija (ceļi, distances, distances punkti) var tikt izdzēsti. Jūsu GPS
iekārta atpakaļ tiks izsniegta sacensību dienā papildus reģistrācijas laikā.
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4. Sacensību dienas kārtība
Laiks

Piezīmes (vieta u.c.)

Papildus reģistrācija

7:30 – 9:30

Sekretariātā

Tehniskā kontrole un novietošana
slēgtajā parkā

8:30 – 11:00

Ne vēlāk kā 30 min pirms komandas starta laika. Pie
slēgtā parka ieejas.

Instruktāža

9:45 – 9:55

Pie sekretariāta

Starts pirmajai komandai

10:00

Starts ik pēc 30 sekundēm

Speciālie testi ST1, ST2, ST3, ST4

ST laiki un koordinātes tiks paziņoti sacensību dienā

Speciālie uzdevumi SU

Tiks paziņoti sacensību dienā

Rezultātu paziņošana

19:30

Sekretariātā

Apbalvošana

20:00

Pie sekretariāta

5.

5. Sacensību klases:
5.1.

Hard Enduro – moto tehnika līdz 129 kg.

5.2.

Hard Enduro Hobby – moto tehnika līdz 129 kg un braucējam nekad nav bijusi izsniegta
gada enduro licence.

5.3.

Soft Enduro – moto tehnika no 130 kg un vairāk.

5.4.

Sport Quads – kvadracikli ar riteņu formulu 4x2.

5.5.

ATV Quads – kvadracikli ar riteņu formulu 4x4.

5.6.

SSV Quads / Buggy (Side by Side Vehicle) - Viens transportlīdzeklis; Komandā divi
dalībnieki (pilots un stūrmanis)

5.7.

Tourist – dalībnieku skaits komandā - vismaz divi. Ir jābūt vismaz divām moto tehnikas
vienībām, kas var būt atšķirīgas. Klasei netiek uzskaitīti un aprēķināti sacensību
rezultāti, un netiek noteikti uzvarētāji. Visus kontrolpunktus apmeklējušās komandas tiks
apbalvotas ar diplomiem. Var tikt pasniegtas speciālbalvas, piemēram, komandām ar
atraktīvākajām kontrolpunktu fotogrāfijām.

6. Speciālie testi ST1, ST2, ST3, ST4 – tiks paziņoti sacensību dienā
6.1.

Piedalās klases - Hard Enduro, Hard Enduro Hobby, ATV Quads, Soft Enduro, Sport
Quads un SSV

7. Speciālais uzdevums SU – ja tāds tiks iekļauts distancē, par to tiks paziņots sacensību
dienā. Papildus speciāls inventārs SU veikšanai nebūs nepieciešams.
7.1.

Piedalās klases – tiks noteikts sacensību dienā

7.2.

Sods par SU neveikšanu vai nepabeigšanu – 1200 sekundes

8. Distances orientēšanās daļa
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8.1.

Kontrolpunkti dabā tiks atzīmēti ar divu krāsu kombināciju, kura tiks paziņota sacensību
dienā.

8.2.

Par paaugstinātas grūtības kontrolpunktiem, ja tādi distancē tiks iekļauti, un bonusa
punktiem, kurus piešķir par to apmeklēšanu, tiks paziņots sacensību dienā.

8.3.

Distance A, klases – Hard Enduro, Hard Enduro Hobby un ATV Quads

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
8.3.6.
8.3.7.

8.4.

Distance B, klases - Soft Enduro, Sport Quads, SSV

8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.4.5.
8.4.6.

8.5.

Speciālie testi (ST) – 4 gab.
Speciālie uzdevumi (SU) - tiks precizēts sacensību dienā
Garums (ieskaitot ST) - līdz 110 km
Kontrolpunktu skaits – līdz 40
Kontrollaiks – līdz 8 st
Raksturojums – meža ceļi, meža takas, grūti izbraucamas purvainas un smilšainas stigas, izcirtumi,
smilšu karjeri.
Hard Enduro un ATV Quads klašu komandas cīnās par uzvaru absolūtajā kopvērtējumā. Uzvarētāja
komanda saņem speciālo balvu.

Speciālie testi (ST) – 4 gab.
Speciālie uzdevumi (SU) - tiks precizēts sacensību dienā
Garums (ieskaitot ST) - līdz 110 km
Kontrolpunktu skaits – līdz 40
Kontrollaiks – līdz 8 h
Raksturojums – meža ceļi, meža takas, purvainas un smilšainas stigas, izcirtumi, smilšu karjeri.

Distance C, klases - Tourist

8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.

Speciālie testi (ST) – nav
Speciālie uzdevumi (SU) - tiks precizēts sacensību dienā
Garums (ieskaitot ST) - līdz 100 km
Kontrolpunktu skaits – līdz 40
Kontrollaiks – līdz 7 h
Raksturojums – meža ceļi, meža takas, purvainas un smilšainas stigas.

9. Degvielas uzpilde
9.1.

Degvielas uzpilde atļauta:

9.1.1.
9.1.2.

Sportistu nometnē.
Organizators nenodrošina dalībnieku degvielas nogādi uz uzpildes vietām un nenodrošina ar
degvielas uzpildes paklājiem.

10. Sacensību maksājumi
10.1.1. Dalībai Sporta klasēs (visās izņemot Tūristu klasi) nepieciešama LaMSF Sportista gada vai vienreizējā licence vai

LaMSF “Moto karte”. LaMSF “Moto kartes” maksa ir 10 EUR.
10.1.2. Motosportam derīga dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana ar LaMSF prasībām atbilstošu
apdrošināšanas summu vismaz 750 euro (polisi var iegādāties elektroniski portālā Licences.lv,
sadaļā Apdrošināšana: http://www.licences.lv/insurance).
10.1.3. Dalības maksa katram dalībniekam: 50 eur.
10.1.4. Piesakoties un samaksājot vēlāk kā 10 dienas pirms sacensībām (22.jūnijs) – 55 Eur, piesakoties
un samaksājot 3 dienas iepriekš (3.jūlijs) - 60 Eur, pēc 3.jūlija reģistrācija ir slēgta
10.1.5. Tourist klasei (nav nepieciešama licence, nav nepieciešama apdrošināšana) dalības maksa ir 35 eur.
Piesakoties un samaksājot vēlāk kā 10 līdz 3 dienas pirms sacensībām (22.jūnijs līdz 3 jūlijs) 40 Eur.
Pēc 3.jūlija reģistrācija ir slēgta.
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10.1.6. Dalības maksu var samaksāt ar bankas pārskaitījumu organizatoram vai nododot navigatoru
maršruta ierakstīšanai.
10.1.7. Nepieciešamos maksājumus var samaksāt ar bankas pārskaitījumu organizatoram:
10.1.7.1. Latvijas sportistiem norēķinu informācija: Biedrība "Moto piedzīvojumu klubs apPasaule",
reģistrācijas numurs: 40008125198, Swedbank AS, konta nr.: LV97HABA0551020272338
10.1.7.2.

Lietuvas sportistiem norēķinu informācija: VSI „ENDURO LITHUANIA“, kods
302495962, A/s Nr. LT51 7300 0101 2194 6859, AB “Swedbank“

11. Enduro Rallija sacensību organizators, oficiālās personas
11.1. Sacensību organizators
11.1.1. Sacensību organizators ir biedrība “Moto piedzīvojumu klubs apPasaule”:
•
•
•
•

Adrese: Sārtes iela 4, Rīga LV-1058
Telefons: +371 26491184
Pārstāvis: Mārtiņš Sils
Epasts: Martins.Sils@twowheels.lv

11.2. Sacensību oficiālās personas:
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.

Organizatora pārstāvis – Mārtiņš Sils
Galvenais tiesnesis – Agnese Sila, LaMSF A kategorijas licence Nr. AS04389LV19
Distances priekšnieks – Kristians Evarsons (stažieris)
Galvenais sekretārs – Katrīna Pauliņa (stažieris)
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