”Saskaņots”
LAF ģenerālsekretāre
L.Medne
2019.gada 27.jūnijā

“Apstiprināts”
LAF Krosa komIsijas pr-js
G.Kosojs
2019. gada 27.jūnijā.

2019.GADA LATVIJAS RALLIJKROSA ČEMPIONĀTA
3.POSMA NOLIKUMS
MILWAUKEE / ESSVE GRAND PRIX
1. PAMATNOSACĪJUMI
1.1. 2019. gada 6. – 7. jūlijs Biķernieku rallijkrosa trasē tiks rīkots Latvijas rallijkrosa
čempionāta 3.posms LadaRX, Super1600, Touring, OpenRx un Latvijas rallijkrosa
kauss 3. posms Crosscar Xtreme un BMW RX 3000 klases, Latvijas rallijkrosa kauss
2. posms CK650 bagiji, BKSB kausa izcīņa Folkreisa automašīnām (turpmāk tekstā Sacensības)
1.2. Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar LAF Nacionālo sporta kodeksu, Latvijas Rallijkrosa
čempionāta 2019.gada nolikumu un šo posma nolikumu.
1.3. Sacensības rīko:
Biedrība “Rencēnu Autoklubs”, reģ. Nr. 40008036716
adrese: “Stabiņi”, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV- 4232
M: +371 26559111
sadarbībā ar LAF Krosa komisiju adrese: G.Zemgala gatve 71, Rīga, Latvia, LV1039
M.: +371 29264457
1.4. Trases atrašanās vieta un apraksts:
Rīga, S. Eizenšteina iela 16
Trases garums: bez Joker apļa 1290 m, ieskaitot Joker apli 1350 m
Maks. platums: 20 m
Minim. platums: 8.5 m
Segums 40% grunts, 60% asfalts
Tiks izmantots Džokera aplis
1.5. Oficiālās personas:
Sacensību direktors
Sacensību komisārs
Sacensību galvenais tiesnesis
Sacensību galvenā sekretāre
Laika kontroles
Tehniskās komisijas vadītājs
Atbildīgais par drošību trasē
Dalībnieku tiesnesis
Tiesneši:
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J.Bergs
G.Kosojs
J.Beļakovs
L.Drevinska
N.Ogorodovs
M.Volksosns
G.Bajinskis
J.Čerevačs
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starta tiesnesis
TN
pāragra starta tiesnesis
TN
finiša tiesnesis
TN
Distances tiesneši
TN
Preses centra vadītāja
A.Treija
1.6. Nolikums un tā papildinājumi tiks paziņoti LAF interneta mājas lapā www.laf.lv
www.rallycross.lv , kā arī sacensību norises vietā uz oficiālā informācijas stenda .
1.7. Sacensību programma:
Piektdiena, 5.jūlijs
17:00
atvērts dalībnieku parks
Sestdiena, 6.jūlijs
8:00
atvērts dalībnieku parks
09:00 – 11:00 administratīvā pārbaude LRX klases (Lada RX, Super 1600,
Touring Car, Folkreiss)
09:00 – 11:30 tehniskā pārbaude LRX klases ( Lada RX, Super 1600, Touring
Car ,Folkreiss)
11:40 – 12:00 braucēju/dalībnieku sapulce LRX
12:30 – 13:20 brīvie treniņi (3 apļi vienu reizi)
13:35 –
1. kvalifikācijas brauciena sākums
Turpmāko sacensību dienaskārtību nosaka galvenais tiesnesis sacensību dienā. Tā
tiks paziņota sacensību dalībniekiem dalībnieku sapulcē un rakstiskā veidā uz
informācijas stenda.
20:20 Apbalvošanas ceremonija
20:00 – 21:00 administratīvā pārbaude (OpenRX, XTREME,CK650 ,BRX,
LTRX)
20:00 – 22: 00 tehniskā pārbaude (OpenRX, XTREME, CK650 , BRX, LTRX)
Svētdiena, 7.jūlijs
7:00 – 8:00 administratīvā pārbaude (BRX visas klases, LTRX, LRX kausa
klases)
7:00 – 8:30 tehniskā pārbaude (BRX visas klases, LTRX, LRX, LRX kausa
klases)
8:40 – 9:00 braucēju sapulce BRX un LRX
9:10 – 9:50 brīvie treniņi (3 apļi vienu reizi)
10:00 –
1. kvalifikācijas brauciena sākums
Turpmāko sacensību dienaskārtību nosaka galvenais tiesnesis sacensību dienā. Tā
tiks paziņota sacensību dalībniekiem dalībnieku sapulcē un rakstiskā veidā uz
informācijas stenda.
19.00 Apbalvošanas ceremonija
2. SACENSĪBU AUTOMAŠĪNAS:
2.1. SUPER 1600 – vieglās automašīnas ar dzinēja darba tilpumu līdz 1 600 cm3 un
priekšējo riteņu piedziņu (FWD);
2.2 TOURING CAR – vieglās automašīnas ar dzinēja darba tilpumu līdz 2 000 cm3 un
priekšējo
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(FWD) un aizmugurējo (RWD) riteņu piedziņu;
2.3. OPEN RX – vieglās automašīnas ar dzinēja darba tilpumu līdz 5000 cm3 un brīvu
riteņu piedziņu;
2.4. LADA RX – vieglās automašīnas sērijveidā ražotas VAZ ar dzinēja darba tilpumu
līdz 1600 cm3 un aizmugurējo riteņu piedziņu (RWD).
Sacensību vieglajam, automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši 2019.gada Latvijas
Rallijkrosa čempionāta attiecīgās klases tehniskajiem noteikumiem.
2.5. CROSSCAR XTREME –- bagija tipa sporta mašīnas ar dzinēja darba tilpumu līdz
750 cm3 un aizmugurējo riteņu piedziņu (RWD).
Crosscar Xtreme klases automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši 2019.gada NEZ
Ziemeļeiropas zonas kroskartu un Xtreme bagiju tehniskajiem noteikumiem.
2.6. CK650 – Bagija tipa sporta mašīnas ar dzinēja darba tilpumu līdz 650 cm3 un
aizmugurējo riteņu piedziņu (RWD).
CK 650 klases automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši 2019.gada NEZ
Ziemeļeiropas zonas kroskartu un CK 650 bagiju tehniskajiem noteikumiem.
2.7. BMW RX 3000 - vieglās automašīnas sērijveidā ražotas BMW ar dzinēja darba
tilpumu līdz 3000 cm3 un aizmugurējo riteņu piedziņu (RWD).
Sacensību vieglajam, automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši 2019.gada Latvijas
Rallijkrosa kausa attiecīgās klases tehniskajiem noteikumiem.
2.8. Fokreiss- atbalsta sacensība automašīnām jābūt sagatavotām atblīstoši 2019.gada
Folkreisa tehniskajiem noteikumiem. Braucieni tiek organizēti atbilstoši 2019 gada
Latvijas RX čempionāta un kausa gada nolikumam.
3. TEHNISKĀ PĀRBAUDE
3.1. Sacensību automašīnu tehniskā pārbaude notiek saskaņā ar posma nolikumā
noteikto dienaskārtību, organizatora norādītajā vietā.
3.2. Automašīnas tehniskās pārbaudes laikā jāuzrāda, automašīnas sporta tehniskā pase,
drošības karkasa sertifikāts/pase, aizpildīta drošības aprīkojuma veidlapa un
sportista ekipējums.
4. PIETEIKUMI
4.1. Pieteikšanās sacensībām jāreģistrē līdz 3.jūlija plkst. 17:00
mājas lapā www.rallycross.lv
4.2. Dalības maksa čempionāta/kausa posmam, piesakoties līdz reģistrācijas laika beigām
EUR 100, pēc reģistrācijas laika EUR 130, Folkreisam, EUR 70.OpenRX un
XTREME buggy dalība maksa EUR 200 pēc BRX posma nolikuma.
5. VISPĀRIGI NOTEIKUMI
5.1. Sacensību dalībnieku reģistrācija un dokumentu pārbaude notiek sacensību
sekretariātā, saskaņā ar šajā nolikumā noteikto sacensību programmu.
5.2. Tiks organizēti trīs kvalifikācijas braucieni (atbilstoši LRX gada nolikuma
6.1.punktam).
5.2.1.
Falšstarta gadījumā Kvalifikācijas braucienos, Pusfināla, fināla braucienos
brauciens tiek apturēts, un vainīgajam braucējam tiek piešķirts sods veikt divus “Joker”
apļus. Jebkurš braucējs, kurš tajā pašā braucienā pāragru startu izdara atkārtoti, tiek
izslēgts no brauciena, un tiek klasificēts pēdējais pirms braucējiem, kuri nav startējuši
šajā braucienā
5.3. Dokumentu pārbaudes laikā dalībnieks, uzrāda licences, paziņo par savu pieteicēju,
komandu un piederību LAF juridiskajam biedram.
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5.4. Reģistrējoties sacensībām, tiek izsniegts laika kontroles personālais raidītājs
(transponders). Tā piestiprināšanu noteiktā vietā nodrošina laika kontroles brigāde.
5.5. Dalībniekam transponders ir jāatgriež laika kontroles brigādei tūlīt pēc sacensību
beigām.
5.6. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandas stāvvietā redzamā, pieejamā vietā
atrastos vismaz 5 kg ietilpības ugunsdzēšamais aparāts.
5.7. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai vietā, kur tiek veikti automašīnas remontdarbi,
tiktu paklāts plastikas paklājs (min.4x5m), lai aizsargātu eļļu u.c. šķidrumu ieplūšanu
augsnē. Automašīnu mazgāšana atļauta tam speciāli paredzētā vietā. Komandas
stāvvietai dalībnieku parkā pēc sacensībām jābūt sakoptai.
5.8. Starta laukumā jebkurā sacensību brīdī atļauta tikai attiecīgā brauciena dalībnieku un
tiesnešu atrašanās, ja sacensību galvenais tiesnesis vai starta tiesnesis nav pieaicinājis
citas personas.
5.9. Latvijas čempionāta Open RX un LRX kausa Crosscar Xtreme klasēm sacensību
braucieni tiks veikti kopā ar BRX un LTRX posma dalībniekiem ,kausa ietvaros
Latvijas RX Čempionāta kopvērtējuma punkti attiecīgajā posmā (klasēm OpenRX un
Xtreme) tiek piešķirti pēc Baltijas rallijkrosa kausa izcīņas posma gala rezultātiem,
atbilstoši iegūtai vietai, izslēdzot tos braucējus, kuri piedalās tikai Baltijas rallijkrosa
kausa izcīņā un sagrupējot braucējus, kuri piedalās RX Čempionāta ieskaitē. RX
Čempionāta izcīņas kopvērtējumā braucējs, kurš ieņem:
1.vietu – saņem 30 punktus;
2.vietu – saņem 25 punktus;
3.vietu – saņem 22 punktus;
4.vietu – saņem 20 punktus;
5.vietu – saņem 19 punktus;
6.vietu – saņem 17 punktus;
7.vieta – saņem 16 punktus;
un tā tālāk līdz 22. vieta – saņem 1 punktu.
5.9.1 Ja Latvijas RX Čempionāta posms notiek Baltijas rallijkrosa kausa izcīņas ietvaros,
tad attiecīgajām sacensību automašīnu klasēm, kuru ieskaite ir vienlaicīga gan
Latvijas RX Čempionātam, gan Baltijas rallijkrosa kausa izcīņai, riepu izvēle ir brīva.
Visām pārējām automašīnu klasēm, kuru ieskaite ir tikai Latvijas RX Čempionātam, ir
izmantojamas tikai tādas riepas, kuras atbilsts 2019.gada tehniskajiem noteikumiem.
6. APBALVOŠANA
6.1. Braucēju apbalvošana notiks ne vēlāk kā vienu stundu pēc pēdējā brauciena finiša.
6.2. Tiks apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji katrā automašīnu klasē.

Sacensību direktors

J.Bergs
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