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Apstiprināts LaMSF ģenerālsekretārs, K.Kuļikovs
LaMSF Tūrisma komisija
“Consistency Race” sacensību nolikums
Ērgļi, 2019. gada 27. jūlijs
“Consistency Race” ir motociklu sacensības, kas norisināsies 2019. gada 27. jūlijā Ērgļu novada
svētku ietvaros.
Iespēja piedalīties sacensībās ir tādu motociklu vadītājiem, kas atbilst kādam no minētajiem
motociklu veidiem: retro, custom, modern classic, classic, cafe racer, brat style, classic scooter, tracker,
scrambler. Sacensību dalībnieku Dress code: atbilstoši sava motocikla ražošanas laikam un modes
tendencēm.
1. Sacensību organizators
Nosaukums
Reģistrācijas nr.
Juridiskā adrese
Tālrunis
E-pasts
Oficiālās personas

SIA “Consistency Race”
45403054129
Raiņa iela 34B-601, Madona, Madonas nov., LV-4801
27722002, 29286773
elmars@kuningass.lv, g.vejins@millmix.eu
Sacensību galvenais tiesnesis – Oskars Ozols (LaMSF licence Nr.
OO02429LV18)
Sacensību direktors (Organizatora pārstāvis) – Elmārs Kuningass

2. Atsauce uz normatīviem dokumentiem
2.1. “Consistency Race” sacensības tiek organizētas saskaņā ar Sporta likuma, Publisku izklaides un
svētku pasākuma drošības likuma prasībām, kā arī ievērojot Latvijas Motosporta federācijas
(LaMSF) Sporta kodeksu, Ētikas kodeksu un Tūrisma komisijas noteikumus. Sacensību nolikums
ir saskaņots LaMSF.
2.2. Lēmumus par izmaiņām sacensību nolikumā var pieņemt sacensību rīkotāji SIA “Consistency
Race” valde vai sacensību dienā - sacensību žūrijas komisija.
2.3. Objektīvu apstākļu radītas nebūtiskas atkāpes no sacensību nolikumā iekļautā trases
raksturojuma, dienas kārtības vai citiem specifiskiem sacensību jautājumiem nav uzskatāmas par
izmaiņām sacensību nolikumā, taču organizatoram ir pienākums informēt visus sacensību
dalībniekus par šādu atkāpju esamību.
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3. Sacensību norises datums un vieta, trases raksturojums
Sacensību datums
27/07/2019
Sacensību vieta
Autoceļa P4 Rīga – Ērgļi posms no Ērgļiem līdz
Ķeipenei
Starts/Finišs
Rīgas iela 31, Ērgļi, Ērgļu novads
Starta/Finiša GPS koordinātes
56.903217, 25.624344
Kontrolpunkta Ķeipenē GPS koordinātes
56.893558, 25.181658
Attālums no Starta līdz Finišam
30 km
Dalībnieku nometne – pļava aiz Viesnīcas „Ērgļi“, Rīgas iela 31, Ērgļi, Ērgļu novads, LV-4840
4. Sacensību dienas kārtība

Dalībnieku reģistrācija
Spidometru aizklāšana / ātruma
mērīšanas ierīču uzstādīšana
Instruktāža
1. posms Ērgļi-Ķeipene
2. posms Ķeipene-Ērgļi
3. posms Ērgļi-Ķeipene
4. posms Ķeipene-Ērgļi
Rezultātu apkopošana
Apbalvošana

Laiks
9:00-10:30
9:00-10:30

Vieta
Sekretariātā
Stāvlaukumā pie Starta/Finiša punkta

10:30
11:00
12:30
14:30
16:00
17:00-18:00
18:00

Pie sekretariāta
No Starta/Finiša puncta Ērgļos
No kontrolpunkta Ķeipenē
No Starta/Finiša punkta
No kontrolpunkta Ķeipenē
Sekretariātā
Dalībnieku nometnē pie viesnīcas „Ērgļi“,
Rīgas ielā 31, Ērgļos

5. Sacensību norises apraksts
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Brauciena laikā paredzētais ātruma ierobežojums 30km/h - 120km/h. Ierobežojums noteikts
dalībnieku drošības dēļ.
Katram dalībniekam jāveic visi 4 sacensību posmi.
Dalībnieku motociklu spidometri sacensību norises laikā tiek aizklāti.
Spidometru kategoriski aizliegts atklāt visu sacensību laiku. Ja tiek identificēts atklāts
spidometrs, sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.
Motocikla ātruma mērīšana tiks veikta, izmantojot “mylaps” tehnoloģiju, ko nodrošina
pasākuma organizators.
Sacensību dalībniekiem kategoriski aizliegts izmantot GPS ierīces. Ja tiek konstatēts, ka kāds
no dalībniekiem izmanto GPS ierīci, viņš tiek diskvalificēts.
Apmaksājot dalības maksu, dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par izraisītajiem ceļu
satiksmes negadījumiem uz ceļa un pasākuma norises vietā.
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5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

Sacensību organizatori aicina dalībniekus ievērot savstarpēju pieklājību un neizmantot
neatļautas metodes, kā arī sekot, lai nekrāpjas blakus braucošie.
Dalībnieku izvietojums 1. posma startam tiks noteikts atbilstoši dalībnieku reģistrācijai - jo
ātrāk dalībnieks reģistrējies, jo tuvāk atradīsies starta līnijai.
2., 3., un 4. posma starta pozīcijas tiks noteiktas tādā secībā, kādā dalībnieki iebrauc
iepriekšējā posma finišā.
Visi četri braucieni tiks sākti ar “masu startu’’.
Katra dalībnieka laiks tiks skaitīts individuāli - no starta līnijas, līdz finiša līnijai.

6. Trases apraksts
6.1.
6.2.

Sacensību trase ir reģionālā Latvijas autoceļa P4 Rīga—Ērgļi posms no Ērgļiem līdz Ķeipenei
(30 km) ar asfaltbetona segumu.
Transporta kustība minētajā posmā sacensību norises laikā tiks slēgta citiem transporta
līdzekļiem abos virzienos, tā tiks atjaunota pārtraukumos starp visiem 4 posmiem, kā arī
uzreiz pēc sacensību beigām.

7. Rezultātu vērtējuma principi
Sacensību uzvarētājs tiks noteikts, aprēķinot starpību starp 1. un 2. posma rezultātu un 3. un 4.
posma rezultātu; abu iegūto rezultātu summa dalīta ar 2 = dalībnieka rezultāts. Uzvar dalībnieks ar
viszemāko rezultātu.
8. Apbalvošas vieta, laiks, norise, balvas
Vieta
Pie viesnīcas „Ērgļi“, Rīgas ielā 31, Ērgļos
Laiks
18:00
Balvas
1. Vieta - tonna degvielas no sadarbibas partnera
2. Vieta - Divas Bell motocikla ķiveres no sadarbibas partnera
3. Vieta - motociklu ādas jaka no sadarbibas partnera

9. Sacensību maksājumi
9.1. Dalības maksa un Moto karte (vienreizējā):
9.1.1. agrā reģistrācija līdz 30. jūnijam - 75.00 EUR (ietver 10 EUR par LaMSF vienreizējo Moto
karti)
9.1.2. vēlā reģistrācija līdz 25. jūlijam - 120.00 EUR (ietver 10 EUR par LaMSF vienreizējo Moto
karti)
9.1.3. reģistrācija pēdējo 3 dienu laikā pirms brauciena (ieskaitot pasākuma dienu) - 150.00
EUR
9.2. cenas norādītas ar PVN
9.3. organizatora rekvizīti: SIA “Consistency Race”, reģ. nr. 45403054129, bankas konta nr.
LV96HABA0551046683710
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9.4.

Par sacensību dalībnieka un transporta līdzekļa apdrošināšanu atbildīgs katrs dalībnieks
individuāli.

