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1. PROGRAMMA.  
1.1. Igaunijas atklātā trofi reidu čempionāta 2. posms un Latvijas atklātā Trofi reidu čempionāta 

izcīņas 1.posms "KÕUEKÕMIN 2013" (turpmāk - sacensības) notiek 2013. gada 19.-21. aprīlī 
Igaunijā, Harju, Järva un Raplamaa apkārtnēs. 
Visiem sporta  kategoriju (TR1, TR3, OPEN un ATV) dalībniekiem reģistrācija un tehniskā 
komisija notiek 19. aprīlī no pl. 13:00 – 17:30 Igaunijā, Harju apgabala Kõue pagasta Kiruvere 
ciemata Paunküla rezervāta teritorijā. Koordinātes: N 59:06:51,2/ E 25:22:48,0. 

1.2. Dalībnieku sapulce - 19.04.2013 pl. 18.05. 
1.3. Pirmās automašīnas starts -  19.04.2013 pl. 19:00 ar turpmāko laika intervālu 5. min. 
1.4. Nākošā etapa starts pirmajai automašīnai - 20.04.2013 pl. 04:00 ar turpmāko laika intervālu 5. 

min. 
1.5. Iepriekšējo rezultātu pzaziņošana - 21.04.2013 pl. 09:00. 
1.6. Oficiālo rezultātu paziņošana - 21.04.2013 pl. 10:30. 
1.7. Visā sacensību laikā tiks veikta „alkohola lietošanas” kontrole. 

 
2. ORGANIZĀCIJA. 

Sacensības rīko: Motohouse OÜ. Sacensības ir reģistrētas EAL, rīkošanas atļauja Nr. 17/OR. Visa 
oficiālā informācija tiks publicēta internetva vietnē eal.4x4.ee 
 

� Pasākuma direktors – Rasmus Himma (+372 5272150) 
� Distances tiesneši - Priit Piirsalu/Rasmus Himma/Reigo Prosso 
� Sporta komisārs – Indulis Vīdušs (+371 29545328) 
� Sporta komisārs – (EE) tiks nozīmēts vēlāk 
� Tehniskie komisāri – Veiko Varik (+372 52 32468) / Māris Podiņš (+371 29510940) 
� Galvenais tiesnesis – Arto Künnapas (+372 5090585) 
� Sacensību sekretārs – Priit Piirsalu (+372 56505888) 
� Medicīnas nodrošinājums – tiks nozīmēts vēlāk 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisāru žūrijas sastāvs tiks publicēts atsevišķā biļetenā. 
 
 
3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS. 
3.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu un kurai ir gada 

Latvijas vai citas dalībvalsts Trofi reidu sportista licence. Vienreizējo licenci var iegādāties 
sacensību dienā reģistrācijas laikā: cena 15 eur. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai 
atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai. 

3.2. Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:  
� “TR1” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR1 kategorijas automašīnu; 
� „TR3” – individuāli startējošas ekipāžas ar TR3 kategorijas automašīnu; 
� “Open” – individuāli startējošas ekipāžas ar “Open” kategorijas automašīnu;  
� “ATV” (kvadricikliem) ieskaites grupa, kurā dalībnieki apvienojas komandā pa divi. 
� “KOMANDU IESKAITE” – brīvi apvienojušās divas vai trīs ekipāžas neatkarīgi no 

automašīnu kategorijas, kas reģistrējušas komandu. 
3.3. Ekipējums 

� Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (10 stundām). 
� Laika apstākļiem piemērots apģērbs. 
� Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli. 
� GPS, klēpjdators (ieteicams). 

 
Katram ekipāžas dalībniekam ir jābūt oranžas krāsas vestei ar atstarojošiem elementiem. 
Katram ekipāžas dalībniekam obligāti nepieciešama aizsargķivere: Latvijas Trofi reidu čempionāta 
gada nolikuma punkts Nr. 15.2. 
Šajā posmā obligāta auto/motosportam paredzētās aizsargķiveres izmantošana sacensību laikā 
visos PS, izņemot OZ. 

3.4. Ekipāža pati izgatavo automašīnas starta Nr. 
3.5. Kontrolpunktu koordinātes dalībnieki var saņemt divos veidos: 

� Dokumentācijā; 
� Reģistrācijā iesniedzot savu USB atmiņas moduli (zibatmiņa) koordināšu ievadīšanai 

elektroniskā formātā. Citi informācijas nesēji (GPS aparāti, datori utt.) netiek pieņemti! 
 

4. KUSTĪBA. 
4.1 Sacensību distances kopgarums ~300 km jeb ~20 stundas. 
4.2 Maksimālais pārvietošanās ātrums visā sacensību laikā, ieskaitot tehniskās automašīnas, ir 

70km/h. 
4.3 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar  leģendas 

un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar automašīnu 
piebraucot tiem klāt. Piebraukšanas sarežģītība tiešā mērā atkarīga no automašīnas kategorijas. 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA. 
5.1. Pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi 

par sev, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem. 
5.2. Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar “LTČ 2013. gada 

čempionāta nolikumu”, kā arī šī pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos 
ievērot. 
 

6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI. 
6.1. Ziedojums TR1, TR3 un “Open” automašīnu kategorijās, piesakoties  ar LAF vai citu valstu ASN 

izdotām licencēm 170 EUR,  ATV (kvadricikliem)  – 105 EUR par divām vienībām (komanda).  
6.2. Sacensību dienā tiek ieturēts papildus depozīts 170 EUR apmērā kurš tiek atgriezts pēc 

sacensībām, kas sastāda 55 euro par iekārtu (čipu)  un 115eur par ekoloģiju. 
6.3. Ziedojumu līdz pasākumam var veikt ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, 

uzvārdu, ieskaites kategoriju Motohouse OÜ, reg. nr. 11884673, address Tartu mnt 80B, Tallinn, 
Swedbank a/a 221051791273, contact phone: +372 5272150, vai sacensību dienā. 

6.4. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā 1h ietvaros, papildus jāmaksā 15 EUR. 
6.5. Pieteikties sacensībām var interneta vietnē 

http://www.autosport.ee/4x4reg/index.php?page=28&race_id=23&  
 
7. PROTESTI UN APELĀCIJA. 
7.1. Protestu un apelācijas iesniegšanas kārtība notiek saskaņā ar LTČ 2013. gada nolikumu un LAF 

nacionālo sporta kodeksu un Trofi reidu norises noteikumiem, protesta drošības summa 190 EUR. 
7.2. Protesti tiek pieņemti 30 minūšu laikā pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas. 
7.3. Par bilžu kontrolpunktu protestiem drošības summa nav jāmaksā, bet šis protests ir jāiesniedz 30 

minūšu laikā pēc iepriekšējo rezultātu publicēšanas. 
 
8. SACENSĪBU NORISE UN PAPILDUS INFORMĀCIJA 
8.1. Visi dalībnieki tiks informēti par jebkādām izmaiņām trases leģendā vai sacensību norisē pirms 

sacensību sākuma vai telefoniski, izmantojot pieteikumos norādītos kontakttelefonus. 
8.2. Visi oficiālie paziņojumi un izmaiņas sacensību aprakstā tiks publicēti ziņojumā, papildsacensību 

nolikumā un dalībnieku brīfingā. Visi paskaidrojumi un norādes, kādas tiks sniegtas brīfingā, ir 
uzskatāma par oficiālu informāciju.  

8.3. Ja komanda sacensību laikā pamana bojātu kontrolpunktu vai trases norobežojuma līnijas, par to 
nekavējoties ir jāinformē sacensību galvenais tiesnesis, pretējā gadījumā komanda var tikt atzīta 
par vainīgu šo bojājumu radīšanā. 

8.4. Organizatori garantē bezcerīgi iestigušu vai bojātu transporta līdzekļu evakuāciju kā maksas 
pakalpojumu. 

8.5. Komandai, kas izstājas no sacensībām, par to ir jāinformē galveno tiesnesi sacensību kontrollaikā. 
8.6. Sacensību organizatoram ir tiesības mainīt sacensību vietu, laiku, laika grafiku, kad tam ir 

pamatots iemesls. 
8.7. Sacensību organizators var diskvalificēt jebkuru sacensību dalībnieku, ja tas neievēro sacensību 

noteikumus, atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, vai rīkojas nesportiski un/vai rupji. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Visus jautājumus, kādi var rasties un kas var nebūt aprakstīti šajā nolikumā, risina tiesnešu 
kolēģija vai sacensību vadītājs. 

 
9. DABAS AIZSARDZĪBA 
9.1. Obligāts priekšnosacījums dalībai šajās sacensībās ir saudzīga attieksme pret dabu. 
9.2. Vinčošanās pret koku atļauta tikai izmantojot tam paredzētu štropi. 
9.3. Aizliegts piesārņot dabu ar neorganiskiem šķidrumiem (degviela, eļļa, u.c.). 
9.4. Pārvietošanās laikā aizliegts bojāt kokus. Aizliegts lauzt/zāģēt dzīvus kokus, ja vien tiešā veidā nav 

apdraudēta cilvēka dzīvība un laušana/zāģēšana ir nepieciešama, lai šos draudus novērstu. 
Zāģēšanas/laušanas gadījumā obligāti uzreiz telefoniski jāinformē galvenais sacensību tiesnesis. 
Nodarītais bojājums būs jāatlīdzina komandai tieši vai netieši. 

9.5. Aizliegts lietot motorzāģi. 
9.6. Aizliegts vinčoties pret elektrības stabiem un ceļa zīmēm/norādēm. 
9.7. Trasē sacensību laikā atradīsies dabas aizsardzības inspektori bez speciālām pazīšanās zīmēm. 

Šiem inspektoriem ir tiesības pārbaudīt vai sacensību dalībnieki ievēro dabas aizsardzības 
noteikumus. 

 
10. REZULTĀTI 
10.1. Par katru pārbaudījumu ekipāža saņems punktus savā kategorijā saskaņā ar EAL 4x4 AK punktu 

tabulu, punktiem tiek piemērots grūtības pakāpei atbilstošs reizinātājs/koeficients. 
10.2. Sacensību rezultāts tiek iegūts summējot pārbaudījumos saņemtos punktus. Ekipāžas, kuras ir 

finišējušas vairākos pārbaudījumos, kopvērtējumā atrodas augstāk. Uzvar tā ekipāža, kura ir 
finišējusi visvairāk pārbaudījumos un ir saņēmusi visvairāk punktu. Ja vairākām ekipāžām ir 
vienāds rezultāts, uzvar tā ekipāža, kura ir bijusi labākā pēdējā pārbaudījumā. 

10.3. Igaunijas 4x4 bezceļa kausa rezultāti tiks aprēķināti saskaņā ar EAL Estonia 4x4 Off-Road 2013 
pamata vadlīnijām. Latvijas Trofi-reidu 2013. gada čempionāta punkti tiek aprēķināti saskaņā ar 
Latvijas 2013. gada Trofi-reidu čempionāta nolikumu. 

10.4. Lai kvalificētos rezultātam KÕUEKÕMIN 2013 ekipāžai ir jāfinišē vismaz vienā OZ, jāreģistrē vismaz 
1/3 no kontrolpunktiem un jāšķērso finiša līnija, jānodod kontrolpunktu foto un laika kontroles 
iekārta. 

10.5. Sacensību uzvarētājs tiks noskaidrots salīdzinot kontrolpunktu rezultātu un ātruma laikus.  
Nosakot vienoto uzvarētāju netiks ņemta vērā orientēšanās zona. 
10.5.1. TR1 kategorija netiks iekļauta sacensību uzvarētāju ekipāžas noteikšanā. 

10.6. Gadījumā, ja laika kontroles ierīces stiprinājums vai plomba tiek bojāta, nekavējoties jāvēršas pie 
tiesnešiem, kas to atjaunos. Visa informācija, kas tiks uzkrāta uz čipa ir  līdz tam, netiks 
izmantota vērtējuma noteikšanā. 

10.7. Laika kontroles ierīci drīkst demontēt tikai tiesnesis, vai dalībnieks pēc tiesneša atļaujas 
saņemšanas. 

10.8. Laika kontroles ierīce ir jānodod 30 minūšu laikā pēc pēdējā posma pabeigšanas. 
10.9. Dalībnieki drīkst palīdzēt saviem kolēģiem tikai papildus posmos. 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. SODI  
Skatīt sacensību nolikuma pielikumu - EXTRA 1 tabulu. 

 
12. APBALVOŠANA 
12.1. Sacensību noslēgums un apbalvošana notiks 21.04.2013 pl.10:30 sacensību centrā. 
12.2. Tiek apbalvotas katras kategorijas pirmo trīs vietu ieguvēji. 
12.3. Tiek apbalvots sacensību vispārējais uzvarētājs. 
12.4. Personām, kuras tiek apbalvotas, ir jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Ja apbalvojamā persona 

neierodas uz apbalvošanas ceremoniju, tā zaudē tiesības uz balvu. 
12.5. Sacensībās var tik pasniegtas papildus balvas. 

 
13. CITA  INFORMĀCIJA. 
13.1. Uz vietas tiks nodrošināta ēdināšana un nakšņošanas iespējas. 
13.2. Informācija par pasākuma vietu : www.paunkula.ee 
13.3. Oficiālā Igaunijas automobiļu federācijas interneta vietne www.autosport.ee/4x4reg/ . 

 
Sacensību direktors:         
2013. gada. 19.marts        / Rasmus Himma/ 


