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“Stūrmaņu seminārs 2018”

SATURS:

1. PROGRAMMA
2. ORGANIZĀCIJA
3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS
4. KUSTĪBA
5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA
6. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA
7. PROTESTI UN APELĀCIJA
8. CITA INFORMĀCIJA
1.

PROGRAMMA.
Torfi Reidu stūrmaņu seminārs (turpmāk - seminārs) notiek 2018. Gada 10.februārī Latvijā, Rīgā,
K.Ulmaņa gatve 140, koordinātes: X 499853, Y6311156 LKS-92

Ieeja ēkā pa centrālo ieeju, Lucidus design interjera salonā, reģistrācija pie ieejas nosaucot paroli “Es Stūrmanis”
Visu sporta automašīnu novietošana parādei 11. Novembra krastmalā, iepriekš saskaņojot ar pašvaldības
institūcijām.
10.02.2018.
10:00 – 10:10 Ievads un īss ieskats pasākuma programmā
10:00 – 11:00 Vieslektore Kristīne Pavlovska par atbalstītāju piesaisti autosportā
11:00 – 12:30 Ints Marcinkēvičs par stūrmaņa domāšanas principiem sacensībās un svarīgajiem punktiem,
navigācijas triki un padomi. Ne vienmēr īsākais ir ātrākais ceļš
12:30 – 13:00 Pārtraukums
13:00 – 15:00 Aigars Zeiza navigācijas programmas un datortehnika stūrmaņa darbā
15:00 – 15:30 Pārtraukums
15:30 – 17:00 Ints & Aigars & Krišjānis Jautājumu atbilžu spēle ar nelieliem uzdevumiem un piemēriem no
stūrmaņa dzīves
17:00 – 17:15 Sertifikātu par pasākuma apmeklējumu pasniegšana
17:15 – nezināms Citas sarunas par un ap …

1.1. Sacensības notiek saskaņā ar Trofi Reida Apļu Seriāla "CanAm Trophy Latvia Kauss" 2017.gada
nolikumu.
2.

ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko: LAF Trofi reidu komisija, Biedrība “Latvijas Automobiļu federācija” Juridiskā adrese:
G.Zemgala gatve 71 Reģistrācijas Nr. 50008022671tel. Krišjānis Vīdušs (LV), GSM +371 26664992
Pasākuma direktors – Krišjānis Vīdušs (LV), GSM +371 26664992
 Lektors – Ints Marcinkēvičs

 Lektors – Aigars Zeiza
 Vieslektore – Kristīne Pavlovska.

3. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
3.1. Seminārā var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 10 gadu vecumu. Iepriekšēja
reģistrācija pasākumam obligāta.
3.2. Seminārā ir šādas ieskaites grupas:
 Stūrmanis
 Pieredzējis stūrmanis;
3.3. Ekipējums
 Planšete (tas ir cieta materiāla paliktnis papīru stiprināšanai)
 Uzticams rakstāmais
 Pierakstu papīrs
 Divu krāsu marķieri pēc paša izvēles
Katram ekipāžas dalībniekam ir jābūt oranžas vai zaļas krāsas vestei ar atstarojošiem elementiem.
4. KUSTĪBA.
4.1 Kustība tikai un vienīgi norādītās teritorijas ietvaros ievērojot “labās rokas likumu” un sabiedrībā
vispārpieņemtās normas.
4.2 Semināra dalībnieku uzdevums – veikt semināra organizatora doto uzdevumu. Rūpīgi klausīties, un
vajadzības gadījumā pierakstīt, kā arī nekautrēties jautāt, jautāt un vēlreiz jautāt.
5. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.
5.1. Semināra laikā un teritorijā, izņemot slēgto trasi kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes
noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību, sev vai citām personām nodarītajiem
kaitējumiem.
5.2. Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar konkrētā pasākuma
papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.
6.1. Pieteikums aizpildāms elektroniski, pieteikums apstiprina dalībnieka vēlmi iesaistīties pasākumā.
Pasākumā nav paredzēta dalības maksa, attiecīgi ta sir be maksas.
6.2. Ziedojumus jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot maksājuma mērķi - ziedojums “Trofi reidu
komisijai”.
6.3. Ierodoties Semināra vietā, visi dalībnieki veic virsdrēbju novilkšanu.
6.4. Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski internetā www.trofi.lv. Reģistrācijas neskaidrību
gadījumos, zvanīt pa tālr. +371 26664992( Krišjānis).

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
7.1. Protesta drošības summa 100 EUR.
8. CITA INFORMĀCIJA.
8.1. Semināra prezentāciju laikā ir stingri aizliegts traucēt lektoru! Traucētāji tiks izraidīti no semināru
zāles bez iepriekšēja brīdinājuma..
/Krišjānis Vīdušs/
2018. gada. 10.janvāris

