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Astarte Nafta Astarte Nafta Astarte Nafta Astarte Nafta Supermoto Supermoto Supermoto Supermoto turnīrsturnīrsturnīrsturnīrs    „„„„Inženieru dienāsInženieru dienāsInženieru dienāsInženieru dienās    2012012012017777””””    

2012012012017777. gada . gada . gada . gada 9999. . . . septembrīseptembrīseptembrīseptembrī....    pppplkst. lkst. lkst. lkst. 12121212::::22220000    

NolikumsNolikumsNolikumsNolikums    

Supermoto paraugturnīrSupermoto paraugturnīrSupermoto paraugturnīrSupermoto paraugturnīraaaa    hronoloģiskā secībāhronoloģiskā secībāhronoloģiskā secībāhronoloģiskā secībā: 

• norises vieta – Sporta un atpūtas komplekss „Rullītis” ; 

• norise laiks – 09.09.2017. no plkst. 12.20 līdz plkst. 19.20; 

• reģistrēšanās internetā – www.mehiem.lv līdz 06.09.2017.; 

• reģistrēšanās „Rull ītī”  – 09.09.2017. no plkst. 08.00 līdz plkst. 11.30; 

• starts – 09.09.2017. plkst. 12.20 

• apbalvošana „Rull ītī”  – 09.09.2017. plkst. 20.00. 

Sacensību reglaments:Sacensību reglaments:Sacensību reglaments:Sacensību reglaments:    

• dalībnieki tiek reģistrēti 2 klasē: a) tautas klase 

b) pro klase 

• dalības maksa reģistrējoties internetā www.mehiem.lv – 10.00 €; 

• dalības maksa reģistrējoties „Rull ītī”  – 15.00 €; 

• dalībnieku skaits neierobežots; 

• personām alkohola vai psihotropo vielu ietekmē, dalība tiek liegta; 

• viens dalībnieks startē tikai vienu reizi ar vienu motociklu; 

• dalībnieku starta numuri tiek piešķirti uzreiz pēc reģistrēšanās; 

• apbalvotas tiek pirmās trīs godalgotās vietas katrā klasē; 

• startu dod sacensību tiesnesis. 

Sacensības:Sacensības:Sacensības:Sacensības:    
    

• tiek veikti treniņbraucieni un kvalifikācijā; 

• finālbraucienā uzvar tas, kurš pirmais būs nobraucis 20 apļus; 

• neievērojot startā sniegtos norādījumus dalībnieks tiek diskvalificēts; 



Papildu norādes:Papildu norādes:Papildu norādes:Papildu norādes:    
    

• sacensību rīkotāja reklāmas izvietošana uz dalībnieku motocikliem ir obligāta; 

• motocikli bez pasākuma rīkotāja reklāmas uzlīmēm netiek dota atļauja piedalīties 

sacensībās; 

• reklāmas uzlīmes jāizvieto ievērojot rīkotāja izdoto novietojuma plānu. 

Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību par savu 

vadīto automašīnu un uzvedību sacensību lvadīto automašīnu un uzvedību sacensību lvadīto automašīnu un uzvedību sacensību lvadīto automašīnu un uzvedību sacensību laikāaikāaikāaikā    trasē, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu trasē, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu trasē, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu trasē, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu 

organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai.organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai.organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai.organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai.    

    


