II ORGANIZĀCIJA
2.1. LAF Folkreisa Vasaras kausa 3.posma un Krosa komisijas kausa 6.posma (turpmāk tekstā –
sacensību) rīkotājs ir biedrība Sporta klubs „ALKO RACING TEAM”, reģ.nr.
40008159194, adrese: „Gobas”, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220, mob. tālr.: +371
26190050 sadarbībā ar LAF Krosa komisiju, adrese: G.Zemgala gatve 71, Rīga, LV-1039;
autokross@laf.lv; mob.: +371 29264457.
2.2. Oficiālās personas:
Sacensību direktors
Sacensību komisārs
Sacensību galvenais tiesnesis
Sacensību sekretāre
Sekretāres palīgs
Tehniskais komisijas vadītājs
Distances priekšnieks:
Dalībnieku tiesnesis:
Fakta tiesneši:
- starta tiesnesis
- pāragra starta tiesnesis
- finiša tiesnesis
- Jokera apļa tiesnesis
Distances tiesneši

A. Līcis
G. Kosojs
M. Lapsa
K. Šatrovska
G. Ramona
M. Volksons
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

2.3. Oficiālais ziņojumu dēlis
Oficiālais ziņojumu dēlis atradīsies dalībnieku parkā.
III VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
3.1. Sacensības notiek šādās klasēs:
3.1.1. Folkreisa Vasaras kauss – individuālā ieskaite;
3.1.2. Folkreisa Vasaras kauss – komandu ieskaite;
3.1.3. Folkreisa Vasaras kauss – junioru ieskaite;
3.1.4. Folkreisa Vasaras kauss – “Klasika” ieskaite;
3.1.5. Krosa komisijas kauss – nacionālā ieskaite;
3.1.6. Krosa komisijas kauss – “Klasika” ieskaite;
3.1.7. Krosa komisijas kauss – junioru ieskaite.
3.2. Trase:
Vieta: Jēkabpils novads, Kalna pagasts, Pilskalnu autotrase
Garums: maksimālais 925 m
Maksimālais platums: 22 m
Minimālais platums: 10 m
Segums: grants
Virziens: pretēji pulksteņrādītāja
3.3. Pieteikumi:
3.3.1. Reģistrēšanās sacensībām jāveic līdz 2019.gada 10.jūlijam interneta vietnē
www.krosakomisija.lv / Reģistrācija.
3.3.2. Pieteikušos Dalībnieku saraksts tiks publicēts interneta vietnē www.krosakomisija.lv /
Pieteikumi.
3.3.3. Dalībniekam, kurš piereģistrējies sacensībām un nevar piedalīties sacensībās,
pieteikums nekavējoties jāatsauc, pretējā gadījumā var tikt piemērots sods.
3.3.4. Dalībniekam, kurš piereģistrējies pēc Posma nolikumā noteiktā termiņa, tiek palielināta
dalības maksa par 15 euro (atbilstoši Nolikuma 3.8.punktam).
3.3.5. Dalības maksa folkreisa un krosa komisijas kausa braucējiem – 50 euro.
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IV PĀRBAUDES
4.1. Administratīvā pārbaude:
4.1.1. Administratīvajā pārbaudē piedalīties drīkst tikai braucēji vai viņu oficiālie pārstāvji.
4.1.2. Administratīvajā pārbaudē jāuzrāda derīga sportista licence un jāiesniedz pilnībā aizpildīts
un parakstīts pieteikums sacensībām.
4.2. Tehniskā pārbaude
4.2.1. Visiem braucējiem vai to pārstāvjiem ar automašīnām jāierodas uz tehnisko pārbaudi, kura
notiks speciāli tam norādītā vietā.
4.2.2. Ierodoties uz tehnisko pārbaudi, līdzi jāņem dalībnieku kartiņa, automašīnas tehniskā pase,
drošības karkasa sertifikāts un sportista ekipējums.
4.2.3. Autokrosa automašīnu riepas – atbilstoši Latvijas autokrosa čempionāta prasībām. Folkreisa
automašīnu riepas – atbilstoši 2019.gada LAF Folkreisa tehniskajiem noteikumiem.
V SACENSĪBU NORISE
5.1. Sacensības norise visām klasēm notiek saskaņā ar Folkreisa Vasaras kausa un LAF Krosa
komisijas kausa vasaras posmu nolikumu 2019.gadam.
VI REZULTĀTI
6.1. Uz oficiālā informācijas stenda tiks publicēti visu braucienu un gala rezultāti, bet
kopvērtējums tiks publicēts interneta vietnē www.laf.lv.
VII APBALVOŠANA
7.1. Oficiālā apbalvošana (tiek apbalvoti braucēji šādās ieskaitēs):
7.1.1. Folkreisa individuālā ieskaite 1.- 3.vieta
7.1.2. Folkreisa “Klasika” ieskaite 1.vieta
7.1.3. Fokreisa Junioru ieskaite 1.vieta
7.1.4. Folkreisa Komandu ieskaite 1.-3.vieta
7.1.5. Krosa komisijas kauss nacionālā ieskaite 1.-3.vieta
7.1.6. Krosa komisijas kauss “Klasika” ieskaite 1.-3.vieta
7.1.7. Krosa komisijas kauss Junioru ieskaite 1.vieta
Apbalvojamo dalībnieku skaits var tikt koriģēts atkarībā no attiecīgās klases dalībnieku skaita!
VIII CITA INFORMĀCIJA
8.1. Apkārtējās vides aizsardzība:
8.1.1. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandai rezervētajā vietā dalībnieku parkā, tiktu
noklāts plastikāta paklājs ne mazāks nekā 4m x 5m, lai aizsargātu eļļu, degvielas u.c. tehniska
šķidruma ieplūšanu augsnē.
8.2. Dalībnieku parks:
8.2.1. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandas stāvvietā redzamā vietā dalībnieku
parkā atrastos vismaz 5 kg tilpuma ugunsdzēšamais aparāts.
8.2.2. Komandas ir atbildīgas par atkritumu aizvākšanu savā stāvlaukumā visa pasākuma laikā un
pēc sacensībām, atstājot vietu tādā stāvoklī, kādā tā tika saņemta.
8.2.3. Katram dalībniekam tiek piešķirtas 4 (četras) aproces un iebraukšana dalībnieku parkā
atļauta 2 (diviem) transportlīdzekļiem. Aproces tiks izsniegtas sporta mašīnu pavadošajiem
dalībniekiem. Pārējiem jāiegādājas biļetes un mašīnas stāvvieta atbilstoši pasākuma cenrādim.
8.2.4. Pēc sacensību oficiālās apbalvošanas dalībniekiem jāpamet dalībnieku parks vienas stundas
laikā.
8.3. Dalībnieku tiesnesis:
8.3.1. Dalībnieku tiesnesis būs atpazīstams pēc speciālas vestes ar uzrakstu.
8.3.2. Viņa atrašanās vieta ir sekretariāta tuvumā vai pie oficiālā ziņojumu dēļa.
Veiksmīgus startus un finišus!
Sacensību rīkotājs
Biedrība Sporta klubs „ALKO RACING TEAM”
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