2015.-2016. GADA ZIEMAS
KARTINGU SACENSĪBU NOLIKUMS
„ZIEMAS KAUSS RULLĪTIS”
1.Vispārējie noteikumi
1.1. Ziemas kauss Rullītis ir daudzposmu sacensības ar speciāliem īres kartingiem,
kas notiek kartinga trasē Rullītis – Jelgavā, Aku ceļš1. Mērķis ir veicināt kartinga kā
autosporta pamatdisciplīnas popularitāti Latvijā un sniegt iespēju ikvienam
interesentam piedalīties kartinga sacensībās. Sacensības notiek saskaņā ar īres
kartinga pakalpojumu sniedzēju iekšējās kārtības noteikumiem, kam ir prioritārs
raksturs un attiecīgo sacensību nolikumu. Sacensības rīko biedrība „Jaunatnes
tehnisko sporta veidu centrs” .
1.2. Precīzu sacensību laiku, vietu un dienaskārtību nosaka šī nolikuma papildinājumi,
ko pirms sacensībām izstrādā, publicē un apstiprina rīkotājs.
1.3. Ziemas kauss Rullītis ir piecu sacensību seriāls.
1.4. Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kas atbilst īres pakalpojumu sniedzēju
iekšējo kārtības noteikumu prasībām vecuma, veselības stāvokļa, maksimālā un
minimāla svara un auguma garuma parametriem.
Reģistrējoties sacensībām katrs dalībnieks aizpilda un paraksta īres kartinga
pakalpojuma sniedzēju izstrādātos individuālās atbildības līgumus.
1.5. Sacensību norises datumi tiek publicēti sacensību interneta mājas lapā
www.rullitis.lv.
1.6. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek pa e-pastu jtsvc@inbox.lv vai pa
tālruni 29549710. Dalībnieku skaita ierobežots. Prioritāte pēc iepriekšējo pieteikumu
pieņemšanas secības kārtības.
1.7. Dalībnieka ekipējums: dalībnieka ekipējumam jāatbilst īres kartinga pakalpojumu
sniedzēju iekšējās kārtības noteikumiem un atbilstoši laika apstākļiem. Obligāta

prasība ir lietot aizsargķiveri, kas ir pieejama sacensību norises vietā. Ir atļauts lietot
personīgo aizsargķiveri.
1.8. Uzvedība sacensību laikā un vietā (trasē un ārpus trases):

















1.8.1. dalībnieks ar cieņu izturas pret citiem dalībniekiem, trases personālu,
sacensību rīkotājiem un tiesnešiem;
1.8.2. dalībnieks neizraisa apzinātas sadursmes;
1.8.3. dalībnieks noteiktajā laikā reģistrējas sacensībām;
1.8.4. dalībnieks piedalās dalībnieku sapulcē;
1.8.5. dalībnieks cīnoties par pozīciju atstāj vietu arī konkurentiem;
1.8.6. dalībnieks nebremzē pret priekšā braucošā dalībnieka kartingu;
1.8.7. dalībnieks, kuru cits dalībnieks apdzen pa apli, pēc iespējas ātrāk palaiž
viņu garām, arī tad, ja zilie karogi netiek rādīti;
1.8.8. dalībnieks seko tam, kas notiek trasē priekšā un blakus;
1.8.9. dalībnieks neizdara pāragru startu;
1.8.10. dalībnieks brauc tikai norādītājā braukšanas virzienā trasē un boksu
celiņā;
1.8.11. dalībnieks boksu celiņā brauc drošā ātrumā (lēnām);
1.8.12. dalībnieks trasē, boksu celiņā un ārpus trases ievēro maksimālu
piesardzību;
1.8.13. dalībnieks piedalās sacensībās neesot alkohola reibumā vai narkotisko
vielu iespaidā;
1.8.14. dalībnieks ievēro īres pakalpojuma sniedzēja un vispārējos drošības
noteikumus;
1.8.15. dalībnieks strīdus situācijas risina korekti, ja nepieciešams kā vidutājus
pieaicinot sacensību rīkotājus vai tiesnešus;
1.8.16. dalībnieks ievēro citus šeit neaprakstītus godīgas un drošas cīņas
principus.

1.9. Sacensību tiesāšana un sodi. Sacensību tiesāšanai tiek piesaistīti tiesnešikonsultanti, kas seko līdzi tam vai dalībnieki ievēro šī nolikuma punktā 1.8. minētos
noteikumus. Par noteikumu neievērošanu tiesneši ziņo sacensību rīkotājiem. Lēmumu
par sodu pieņem sacensību rīkotāji, vajadzības gadījumā konsultējoties ar tiesnešiem.
Rīkotāji var pieņemt sekojošas soda sankcijas atkarībā no pārkāpuma rakstura un
smaguma:








1.9.1. Aizrādījums vai brīdinājums,
1.9.2. Soda vietu piešķiršana,
1.9.3. Iegūto punktu anulēšana,
1.9.4. Rezultāta anulēšana,
1.9.5. Nosacīta vai reāla diskvalifikācija,
1.9.6. Izslēgšana no sacensībām,
1.9.7. Rīkotāju pieņemtais lēmums ir galējs un nav pārsūdzams.

2.Sacensību norises kārtība.
2.1.Sacensības sastāv no treniņbraucieniem un braucieniem, kur katrs dalībnieks
tiekas ar katru dalībnieku (spīdveja treka princips) .



2.1.1.. Kartingus, ar kuriem dalībnieki piedalās treniņbraucienos nosaka
izloze.

2.2. Sacīkšu braucieni notiek pēc sekojošiem noteikumiem:










2.3.1. Dalībnieki tiek sarindoti secībā no 1 līdz 36.
2.3.2. Katram dalībniekam jāveic septiņi braucieni (secība pēc tabulas).
2.3.3. Katrā braucienā tiek izcīnīti punkti 1-vieta 5punkti, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1,
6-0.
2.3.4. Punkti summējas visos sešos braucienos kopā.
2.3.5. Starts notiek no vietas un starts un finišs tiek dots ar karogu vai citu
iepriekš norunātu signālu.
2.3.6. Katrs no sacīkšu braucieniem ilgst 4 apļus.
2.3.7.Sacensībās iegūto punktu summa tiek summēta daudzposmu sacensību
kopējam rezultātam.
2.3.8.Kopvērtējums pa pieciem posmiem tiek aprēķināts summējot kopē 4
posmu labākos rezultātus.
2.3.9.Sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēdējā finālbraucienā, kurā piedalās
seši braucēji ieguvuši visvairāk punktus un brauciens ilgst 8 apļi.

2.4.Ja kopvērtējumā diviem vai vairāk dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad
augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir augstāka izcīnītā vieta 5 posmā, ja šis
rādītājs ir vienāds, tad salīdzina nākamo labāko rezultātu utt. (nestartēšana posmā tiek
uzskatīta par sliktāku rezultātu nekā jebkura izcīnīta vieta), ja arī šie rādītāji ir
vienādi, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš augstāku vietu ir izcīnījis ātrāk.
Komandu noteikumi:





2.4.1. Dalībnieki pēc brīvas gribas var veidot komandas, kas piedalās
komandu ieskaitē.
2.4.2. Vienā komandā drīkst braukt ne vairāk kā 3 dalībnieki.
2.4.3. Komandas punktus posmā izcīna visi trīs braucēji pēc gūto punktu
skaita.
2.4.4. Komandas punktu skaits kopvērtējumā ir katrā posmā gūto punktu
summa.

2.6.Tehniskas problēmas


2.6.1. Gadījumā, ja ar kartingu notiek tehniska rakstura problēma sacīkstes
brauciena laikā pēc starta, tad braucējam ir jādodas uz boksiem un jānovieto
kartings trases malā drošā vietā.

2.7.Pārējos sacensību neatrunātos noteikumus risina sacensību laikā , lēmumu pieņem
sacensību galvenais tiesnesis.
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1. POSMS ZIEMAS KARTINGU SACENSĪBĀM
“ZIEMAS KAUSS RULLĪTIS”
1. Sacensības notiek 2. Janvārī 2016. gadā sporta un atpūtas
kompleksā “Rullītis”.
2. Sacensībās piedalās dalībnieki, kur kopējais dalībnieku skaits
maksimums var būt 36.
3. Ja pieteiksies vairāk dalībnieku par 36, notiks treniņi un
kontrollaiki, pēc kuriem tiks atlasīti 36 labākie. Pārējiem tiks
atgriezta 40% dalības maksa.
4. Kartingi kontrollaikiem , tiks izlozēti.
5. Sacensību braucienos kartingi un starta vietas tiks mainītas.
6. Katram dalībniekam būs iespēja braukt treniņus, un 7 braucienus.
7. Sacensību reģistrācija un treniņbraucieni no 10.00 līdz 11.00.
8. 11.10. dalībnieku sapulce.
9. 11.30. Sacensību atklāšana.
10.17.00. Apbalvošana.
11.Dalības maksa: Individuāli piemērojot Jaunā gada atlaides 25 eur.
Komandai 20eur.
12.Sacensībās tiek apbalvotas 1-6 vietai. Komandām 1-3 vieta.
Sievietēm 1-3 vieta. Kā arī būs pārsteiguma balvas!
13.Kausa kopvērtējumā 1. Vieta iegūst apmaksātu dalību Prokart
kausa sacensībās Rotax klasē, 2-3 vieta – apmaksātu testu dienu ar
Rotax kartingu. Info – tel. 29549710
14.1. Vieta komandas kausa kopvērtējumā saņem dāvanu karti sporta
un atpūtas kompleksā “Rullītis” vērtībā 120 eur, 2. Vieta – 80 eur,
3. vieta – 60 eur.
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