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1.

PROGRAMMA.

Trofi Reida Apļu Seriāla CanAm Trophy Latvia Kauss 2019 izcīņas 4. posms „Zante TROPHY” (turpmāk - sacensības) notiek 2019. gada 24.augustā Latvijā, Kandavas novadā , Zantes pgastā,
”Lasīšu” karjerā; koordinātes GPS: N 56.854319/ E 22.699039.
Sacensību norises programma tiks paziņota ar atsevišķu Biļetenu ne vēlāk, ka vienu nedēļu pirms
sacensību norises.

Kategorijām ATV 1000, ATV Hobijs, ATV 750, CT1 un CT2 dalībnieku reģistrācija un tehniskā komisija
notiek 24.augustā Latvijā, Kandavas novadā, Zantes pagastā māju „Lasītes” tuvumā; koordinātes: N
56.854319/ E 22.699039.

%

Tehniskās mašīnas, piekabes un to vilcēji, smagās automašīnas ar piekabēm jādodas uz tehniskās
komisijas vietu Kandavas novadā, Zantes pagastā māju „Lasītes” tuvumā; koordinātes: N
56.854319/ E 22.699039.

%

%

%

1.

Sacensības notiek saskaņā ar Trofi Reida Apļu Seriāla "CanAm Trophy Latvia Kauss"
2019.gada nolikumu.

2.

ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko: LAF biedrs - BIEDRĪBA ''DEK Racing”, reģ. Nr. 40008199765, adrese: “Ezerkalniņi”, Baldones novads, Baldones pagasts, LV2125 tel. Eduards Grāvītis (LV), GSM
+371 29299991

Pasākuma direktors – Mārtiņš Sils +371 29227217
Galvenais tiesnesis – Kitija Pūpoliņa - Podiņa.
✓Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
✓Dalībnieku tiesnesis – Tiks nozīmēts vēlāk.
✓Sacensību sekretārs –Tiks nozīmēts vēlāk.
✓Medicīnas nodrošinājums – Tiks nozīmēts vēlāk.

3.

DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.

3.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu. Pie
stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.
3.2. Sacensībās ir šādas ieskaites grupas:
✓ “ATV Hobijs” – individuāli startējošs sportists ar kvadraciklu;
✓ “ATV 750” – individuāli startējošs sportists ar kvadraciklu;
✓ “ATV 1000” – individuāli startējošs sportists ar kvadraciklu;
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✓

“CT1” – individuāli startējošas ekipāžas ar CT1 kategorijas automašīnu;

%

%
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✓ “CT2” – individuāli startējošas ekipāžas ar “CT2” kategorijas automašīnu;

3.3. Ekipējums
✓Atbilstoši tehniskajiem noteikumiem

Katram ekipāžas dalībniekam ir jābūt oranžas vai zaļas krāsas vestei ar atstarojošiem
elementiem.
Katram ekipāžas dalībniekam obligāti nepieciešama aizsargķivere:.
Ir obligāta aizsargķiveres izmantošana visā sacensību norises laikā. ATV ieskaites
dalībniekiem ir Pieļaujams izmantot tikai motoru sporta veidu ķiveres ar “E22”
sertifikāciju un augstāku,
CT1 un CT2 ieskaišu dalībniekiem tiek atļautas arī ķiveres raftingam ar standartiem
EN 1078, ЕN 1077 vai ASTM 2040, kalnu velosporta ķiveres ar standartu Snell B 90, kalnu
slēpošanas vai hokeja ķiveres. kā arī ķiveres ar cietu ārējo apvalku, sitiena slodzes
izlīdzinošu pildījumu (putuplasta, putu polistirols u.tml.), iekšējo oderējumu, kas ir
ķiveres konstrukcijas neizjaucamā sastāvdaļa un ar ventilācijas atverēm. Nav pieļaujamas
celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās (auduma) ķiveres.

KUSTĪBA.

1.

Dubļu apļa distances garums tiks paziņots Dalībnieku sapulces laikā.

2.

Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto dubļu apli pēc
iespējas vairāk reizes rīkotāju atvēlētajā laika posmā. Dubļu aplā sarežģītība tiešā mērā
atkarīga no ieskaites kategorijas!

5.

ATBILDĪBA UN DROŠĪBA.

%

4.

%

%

%

5.1. Pasākuma 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 „CanAm Trophy
Latvia 2019.gada nolikumu”, kā arī konkrētā pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt
tiem un apņemas tos ievērot.

6.

PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.

6.1. ATV (kvadricikliem) piesakoties un apmaksājot dalības maksu līdz 18.augustam – 50 EUR
no vienas vienības, piesakoties un apmaksājot dalības maksu pēc 18. augusta 65 EUR, ja
dalībnieks vēlas veikt reģistrāciju un dalības maksu veikt pasākuma dienā – 80 EUR.
6.2. Ziedojums CT1 un CT2 automašīnu kategorijās, piesakoties un samaksājot dalības maksu
līdz 18.augustam – 60 EUR no auto, piesakoties un samaksājot dalības maksu pēc 18. augusta – 85 EUR, ja dalībnieks vēlas veikt reģistrāciju un dalības maksu veikt pasākuma
dienā – 100 EUR.
6.3. Dalības maksu var veikt skaidrā naudā pasākuma norises dienā reģistrācijas laikā, dalības
maksas apmēru nosaka pēc reģistrācijas datuma interneta vietnē www.canamtrophy.lv

6.4. Ziedojumus jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu
maksājuma mērķi - ziedojums “Zante TROPHY 2019” organizatoram – MPK “apPasaule”,
REĢ NR. 40008125198, uz kontu: Swedbank, SWIFT kods: HABALV22, konta nr.
LV97HABA0551020272338, norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu un ieskaites kategoriju.

6.5. Pasākuma dienā reģistrācijas kavējuma gadījumā, 1h ietvaros, papildus jāmaksā 50 EUR.

%

6.6. Ierodoties Sanensību vietā, visi dalībnieki veic vienreizēju ziedojumu- 5 Eur apmērā, pretī
saņemot aproces. Šis ziedojums tiek veikts uz vietas skaidrā naudā, un neattiecas uz
dalības maksu.

%

%

%

6.7. Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski auto braucējiem un kvadriciklistiem , internetā www.canamtrophy.lv. Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, zvanīt pa tālr. +371
29299991( Eduards).
6.8. Par samaksu ar pārskaitījumu neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet pa tālr. Agnese Sila
(LV), GSM +371 26491184.
6.9. Naudas atgriešana. Ja ekipāža paziņo, ka nepiedalīsies sacensībās līdz 18. augustam uz epastu: sk. info@canamtrophy.lv , tad ekipāžai tiek atgriezts ziedojums 100% apmērā. Pēc
18.augusta, ziedojums tiek atgriezts 50% apmērā. Dalības maksu var veikt arī pasākuma
dienā reģistrācijas laikā, dalības maksas apjoms tiek noteikts pēc reģistrācijas datuma
internet vietnē www.canamtrophy.lv

7.

PROTESTI UN APELĀCIJA.

7.1. Protesta drošības summa 100 EUR.
8.

CITA INFORMĀCIJA.

8.1. Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas.
8.2. Naktsmājas iespējamas telšojot dalībnieku nometnē, kā arī apkārtnē esošajos viesu
namos un viesnīcās:
•

Zantes kultūras nama hostelis - tālr. +371 29753797

•

Kandavas pils – viesu māja – 25km - www.pils.viss.lv

•

Viesnīca Kandava – 25km - www.hotelkandava.viss.lv

•

Saulgrieži – viesu nams – 27km – Tume - http://www.atputatukuma.lv/lv/kontakti

•

Smuku muiža – viesu nams – 13km – Remte - http://www.smukumuiza.lv

•

Saules villa – viesnīca – 17km – Aizupe - https://saulesvilla.lv

%

8.3. Sacensību starta vietā atradīsies izbraukuma kafejnīca, kas nodrošinās regulāru ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.

%

%

%

8.4. Informācija skatītājiem – atrodama pasākuma vietās, kā arī internetā www.canamtrophy.lv. Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. Agnese Sila (LV), GSM +371
26491184.
8.5. Sacensību direktors: Mārtiņš Sils (LV), GSM +371 29227217.

/Mārtiņš Sils/

%

2019. gada. 22.maijs

%

%

%

Pielikums Nr.1
LATVIJAS TROFI-REIDU TŪRISMA KAUSA
6. POSMA SACENSĪBU “ZANTES TŪRISMA KAUSS 2019”
NOLIKUMS

1.

PROGRAMMA.

“ZANTES TŪRISMA KAUSS 2019” (turpmāk - sacensības) notiek 2019. gada 24.augustā Latvijā, (turpmāk
- sacensības) notiek 2019. gada 24.augustā Latvijā, Kandavas novadā , Zantes pgastā, ”Lasīšu” karjerā;
koordinātes GPS: N 56.854319/ E 22.699039.

Pasākuma programma tiks paziņota ar atsevišķu biļetenu
1.1.

Sacensības notiek saskaņā ar “ TŪRISMA KAUSS 2019” nolikumu.

2.

ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko: ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko: LAF biedrs - BIEDRĪBA ''DEK Racing”, reģ. Nr. 40008199765, adrese: “Ezerkalniņi”, Baldones novads, Baldones pagasts, LV2125 tel. Eduards Grāvītis (LV), GSM
+371 29299991
Pasākuma direktors – Mārtiņš Sils (LV), GSM +371 29227217
Galvenais tiesnesis – Kitija Pūpoliņa - Podiņa.
✓Tehniskais komisārs – Māris Podiņš
✓Dalībnieku tiesnesis – Tiks nozīmēts vēlāk.
✓Sacensību sekretārs –Tiks nozīmēts vēlāk.
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✓Medicīnas nodrošinājums – Tiks nozīmēts vēlāk.

%

%

%

3.

DALĪBNIEKU IESKAITES GRUPAS

3.1.

Automašīnas Standarta

3.2.

Automašīnas Side by Side

3.3.

Motocikli

3.4.

Kvadracikli

3.5.

Velo

4.

DALĪBNIEKU TEHNIKA UN EKIPĒJUMS.

4.1.

Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt
derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai.

4.2.

Startējošajai automašīnai un mototehnikai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates
uzlīmi un derīgu OCTA polisi, par ko atbildību nes katrs dalībnieks individuāli.

4.3.

AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti). Automašīnas dalās divās kategorijās Standarta un Side by Side.

4.4.

MOTO ieskaites dalībnieki startē komandā pa divi. Mototehnika dalās divās kategorijās
motocikli un kvadracikli. Ja kādā no šīm divām ieskaites grupām, piesakās mazāk par
piecām komandām, šīs ieskaites grupas var tikt apvienotas.

4.5.

VELO ieskaites dalībnieki startē komandā pa divi.

4.6.

Ekipējums:
✓ Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).
✓ Laika apstākļiem piemērots apģērbs.
✓ Digitālā fotokamera ar atmiņas karti vai USB kabeli.
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✓ GPS, mototehnikai GPS turētājs, portatīvais dators

%

%

%

✓ Katram transporta līdzeklim, kas piedalās sacensībās, jābūt aprīkotam ar
“piepīpētāja ligzdu” maršruta kontroles ierīces barošanai.
✓ Lukturītis, velkamais striķis un apvidus karte.
✓ Viena Android operētājsistēmas ierīce, ar interneta pieslēgumu un GPS uztvērēju
ar uzstādītu applikāciju BlackBox 4x4, kas nodrošināta ar pastāvīgu barošanu visu
sacensību laiku
4.

KUSTĪBA.

4.1. Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~10 stundas.
4.2. Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar
leģendas, norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt pēc iespējas vairāk
uzdotos kontrolpunktus, ar transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts, un
nofotografēties. Ievērot visa veida organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu.
5.

ATBILDĪBA UN DROŠĪBA

5.1. Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir
atbildīgi par sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.
5.2. Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar ZANTES Trophy
2019 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
5.3. Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.
6.

PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.

6.1. Dalības maksa automašīnu kategorijās un mototehnikas kategorijās piesakoties un veicot
samaksu līdz 1.augustam– 80 EUR no komandas, piesakoties un veicot samaksu pēc 1.augusta – 100EUR, piesakoties un veicot samaksu pasākuma dienā –120 EUR. Patstāvīgie
sacensību dalībniekiem kas pieteikušies iepriekš samaksu var veikt sacensību dienā.
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6.2. Dalības maksa velo kategorijā, piesakoties un veicot samaksu līdz 1.augustam - 50 EUR no
komandas, piesakoties un veicot samaksu pēc 1.augusta – 60EUR, piesakoties un veicot
samaksu pasākuma dienā – 70 EUR.

%

%

%

6.3. Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu www.trophy.lv. Reģistrācijas
neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 26491184.
8.5. Ziedojumus jāveic ar pārskaitījumu, maksājumā norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu
maksājuma mērķi - ziedojums “ZANTES TŪRISMA KAUSS 2019” organizatoram – MPK “apPasaule”, REĢ NR. 40008125198, uz kontu: Swedbank, SWIFT kods: HABALV22,
konta nr. LV97HABA0551020272338, norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu un
ieskaites kategoriju.

Organizatoram ir tiesības pilnīgi vai daļēji atbrīvot dalībnieku no dalības maksas.
7.

CITA INFORMĀCIJA.
Pasākuma dalībnieku nakšņošana iespējama dalībnieku telšu nometnē bāzes vietā vai apkārtnē esošajos viesu namos Bāzes vietā atradīsies āra kafejnīca, kas nodrošinās regulāru
ēdināšanu pasākuma dalībniekiem un skatītājiem.
Informācija skatītājiem – pasākuma vietās, kā arī internetā www.trohy.lv vai www.adventures.twowheels.lv
Sacensību direktors:

/Mārtiņš Sils/
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