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1. PROGRAMA.  
4x4 NEZ 2021 m. „Trofi“ reidų čempionato 1-asis etapas, 2021 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ BEKELĖS 
ČEMPIONATO I-ASIS ETAPAS „SIGNĀLS EM TROPHY 2021“ (toliau – varžybos) vyks 2021 m. liepos 23–
25 d. Latvijoje, Maduonos savivaldybėje. 
Vyksta visų sporto kategorijų (TR1, TR2, TR3, OPEN ir ATV) dalyvių registracija ir dirba techninė komisija, 
Maduonos Saieta aikštės koordinatės: 56.85452020, 26.221302 (tik 2021-07-23, penktadienį). 
 
Techniniai automobiliai, priekabos ir jų vilkikai, sunkvežimiai su priekabomis vyksta į varžybų sekretoriato 
ir techninės komisijos vietą, kur atliekamos visos priešvaržybinės procedūros: sportinių automobilių 
iškrovimas, dalyvių registravimas, automobilių žymėjimas ir techninė komisija.  
Visi ekipažai registracijos metu turi turėti prieigą prie „Black Box 4x4“ (juodoji dėžė 4x4) mobiliosios 
programėlės („Android“ išmaniuosiuose telefonuose) ir ją suaktyvinti. Ji bus naudojama greičio ir 
atstumo kontrolei, taip pat įvairioms specialioms užduotims atlikti. 
Varžybų sekretoriatas ir bazinė vieta yra Maduonos savivaldybėje, Liezėrės kaime, „Lāci“ (latv. Madonas 
novads,  Liezēres pagasts, „Lāci“), koordinatės: N 57.05664 / E 25.92886. 

1.1. Lygiagrečiai varžybų etapui vyksta: 
1.1.1.  visureigių Turizmo taurės varžybos „SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2021“ – žr. 1 priedą. 
1.1.2. „CanAm Mud Race“ žiedo serijos 2021 1-asis etapas „SIGNĀLS EM TROPHY 2021“ – žr. 2 priedą. 

 
Penktadienis, liepos 23 d. 
15.00–17.00 val. – TR1, TR3, OPEN ir ATV sportinių kategorijų dalyvių registracija *  
15.00–17.30 val. – Techninė komisija (atvykimas į techninę komisiją per 30 minučių po administracinės 
komisijos atlikimo, tikslus atvykimo laikas bus nustatytas administracinės komisijos metu) 
16.00–17.45 val. – Sportinių automobilių pastatymas uždarame parke 
18:00 val. – Varžybų atidarymas ir dalyvių susirinkimas 
18.30 val. – Paradinis važiavimas į starto tašką 
19.00 val. – Pirmojo ekipažo startas 
21.00 val. – Finišas 
22.30 val. – Komisijos narių žiuri posėdis 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

            

     
 

Šeštadienis, liepos 24 d. 
8.00 val. – Ankstesnių rezultatų ir starto sąrašų paskelbimas oficialiame informaciniame stende varžybų 
sekretoriate N 57.05664 / E 25.92886, taip pat interneto svetainėje: www.trofi.lv 
8.45 val. – Dalyvių susirinkimas 
09.00 val. – Pirmojo ekipažo startas 
21.00 val. – Paskutinio ekipažo finišas 
22.30 val. – Komisijos narių žiuri posėdis 
 
Sekmadienis, liepos 25 d. 
08.00 val. – Ankstesnių rezultatų ir starto sąrašų paskelbimas oficialiame informaciniame stende varžybų 
sekretoriate N 57.05664 / E 25.92886, taip pat interneto svetainėje: www.trofi.lv 
08.45 val. – Dalyvių susirinkimas 
09.00 val. – Pirmojo ekipažo startas 
15.00 val. – Paskutinio ekipažo finišas 
15.30 val. – Neoficialių rezultatų paskelbimas oficialiame informaciniame stende prie sekretoriato 
16.00 val. – Oficialių rezultatų paskelbimas oficialiame informaciniame stende N 57.05664 / E 25.92886 ir 
interneto svetainėje: www.trofi.lv 
16.30 val. – Nugalėtojų apdovanojimas 

1.2. Varžybos vyksta pagal 2021 m. NEZ 4x4 čempionato nuostatus, LAF nacionalinį sporto kodeksą ir Latvijos 
„Trofi“ reidų taisykles bei šiuos papildomus nuostatus. 

2. ORGANIZAVIMAS. 
Varžybas organizuoja: LAF narys – „Signāls EM Trophy“ draugija, reg. Nr. 40008295478, adresas: Maduonos 
savivaldybė, Maduona, Lazdonas g. 21-3 (latv. Madonas novads, Madona, Lazdonas iela 21-3), LV-4801, tel. 
Valdis Madernieks (LV), GSM +371 29385831 

✓ Renginio direktorius – Valdis Madernieks ( +371 29385831) 
✓ Komisijos narių žiuri vadovas – Krišjānis Vīdušs (+371 26664992) 
✓ Sporto komisaras – Arūnas Baronas (LT +370 65020066) 
✓ Techninis komisaras – Māris Podiņš ( +371 29510940) 
✓ Vyriausiasis teisėjas – Gabriels Žīgurs (LV) GSM +371 29250112 
✓ Dalyvių teisėja – Anete Iraida (+371 29486731) 
✓ Varžybų sekretorė –  Līga Maderniece ( +371 26699712) 
✓ Medicinos paslaugos – Everita Kalniņa (+371 26158010) 

3. DALYVIŲ AUTOMOBILIAI IR ĮRANGA. 
3.1. Varžybose gali dalyvauti bet kuris fizinis asmuo, sulaukęs 16 metų ir turintis metinę Latvijos ar kitos 

valstybės narės „Trofi“ reidų sportininko licenciją. Vienkartinę licenciją galima įsigyti interneto svetainėje 
laflicences.lv (15 eurų) arba varžybų dieną registracijos metu (kaina 25 eurai). Už vairo esantis dalyvis 
privalo turėti galiojantį atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

3.2. Varžybose dalyvauja šios įskaitos grupės:   
✓ „TR1“ – individualiai startuojantys ekipažai su TR1 kategorijos automobiliu; 
✓ „TR3“ – individualiai startuojantys ekipažai su TR3 kategorijos automobiliu; 
✓ „Open“ – individualiai startuojantys ekipažai su „Open“ kategorijos automobiliu; 
✓ „ATV“ (keturračių) įskaitos grupė, kurioje dalyviai jungiasi į komandą po du; 
✓ „KOMANDINĖ ĮSKAITA“ – laisvai susijungę du ar trys ekipažai, nepriklausomai nuo automobilių 

kategorijos, kuri užregistravo komandą. 

http://www.trofi.lv/
http://www.trofi.lv/
http://www.trofi.lv/
https://www.laflicences.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

            

     
 

Jei iki liepos 16 d. į klasę neužsiregistravo mažiausiai 5 ekipažai, šioje automobilių kategorijoje 
varžybos nebus rengiamos. 

3.3. Įranga 
✓ Mažiausias maisto ir geriamojo vandens kiekis kiekvienam ekipažo nariui (10 valandų). 
✓ Oro sąlygas atitinkantys drabužiai. 
✓ Skaitmeninis fotoaparatas ar kitas išmanusis įrenginys su atminties kortele, skirtas fotografuoti. 
✓ Vienas „Android“ operacinės sistemos įrenginys su interneto ryšiu ir GPS imtuvu su įdiegta 

„Black Box 4x4“ mobiliąja programėle, skirta užtikrinti nuolatinį maitinimą per visą varžybų laiką 
ir kelioms nuotraukoms nufotografuoti. 

✓ GPS, nešiojamas kompiuteris (rekomenduojama). 
Kiekvienas ekipažo narys varžybų metu privalo dėvėti oranžinę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. 
Kiekvienas ekipažo narys privalo mūvėti apsauginį šalmą! 
Visų papildomų varžybų metu privaloma mūvėti apsauginį šalmą. Leidžiama naudoti „E22“ ir aukštesnio 
lygio sertifikuotus motorinio sporto šalmus, taip pat šalmus su kietu išoriniu gaubtu, smūgio apkrovą 
subalansuojančiu užpildu (putplastis, putplasčio polistirenas ir kt.), vidiniu pamušalu, kuris yra 
neatsiejama šalmo konstrukcijos dalis, ir vėdinimo angomis. Taip pat rekomenduojami EN 1078, ЕN 
1077 arba ASTM 2040 standarto plaukimo pripučiamais plaustais šalmai, „Snell B 90“ standarto kalnų 
dviračių šalmai, kalnų slidinėjimo arba ledo ritulio šalmai. Statybininkų, gatvės dviračių sporto šalmai, 
taip pat visų rūšių minkšti (audiniai) šalmai yra draudžiami. 
 

3.4. Dalyviai kontrolinio taško koordinates gali gauti dviem būdais: 
✓ Dokumentuose arba interneto svetainėje 
✓ Registracijos metu pateikdami savo USB atminties modulį („flash“ atmintuką) koordinatėms 

įvesti elektroniniu formatu. Kitos laikmenos (GPS įrenginiai, kompiuteriai ir kt.) nepriimamos! 
4. JUDĖJIMAS. 
4.1 Bendras varžybų distancijos ilgis yra ~ 300 km arba ~ 25 valandos. 
4.2 Varžybų dalyvių užduotis – per nurodytą laiką su legenda ir žemėlapiu įveikti varžybų organizatoriaus 

nustatytą maršrutą, rasti ir pasiekti visus paskirtus kontrolės taškus, privažiuojant prie jų automobiliu. 
Privažiavimo sunkumai tiesiogiai priklauso nuo automobilio kategorijos. 
 

5. ATSAKOMYBĖ IR SAUGA. 
5.1. Varžybų metu judėjimas vyksta pagal Kelių eismo taisykles. Dalyviai yra atsakingi už bet kokią sau, kitiems 

dalyviams ar kitiems asmenims padarytą žalą. 
5.2. Paraiška dėl dalyvavimo renginyje patvirtina, kad dalyvis susipažino su „4X4 NEZ Championship 2021 

Regulations“ („4X4 NEZ čempionato 2021 nuostatais“), taip pat papildomais šio renginio nuostatais, su jais 
visiškai sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 
 

6. PARAIŠKOS IR AUKOS. 
6.1. TR1, TR3 ir „Open“ automobilių kategorijose, pateikiant paraišką ir sumokant dalyvio mokestį iki liepos 9 

d. – su LAF ar kitų šalių ASN išduotomis licencijomis yra 100 EUR už automobilį, pateikiant paraišką ir 
sumokant dalyvio mokestį iki liepos 16 d. – 150 EUR, jei dalyvis nori dalyvio mokestį sumokėti renginio 
dieną – 200 EUR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

            

     
 

6.2. Pateikiant paraišką ATV (keturračių) kategorijoje ir sumokant dalyvio mokestį iki liepos 9 d. – 45 EUR už 
vienetą, pateikiant paraišką ir sumokant dalyvio mokestį iki liepos 16 d. – 65 EUR, jei dalyvis nori sumokėti 
dalyvio mokestį renginio dieną – 70 EUR. 
Aukos iki renginio pradžios turi būti pervedamos pavedimu, apmokėjime nurodant ekipažo piloto vardą, 
pavardę, mokėjimo paskirtį – auka „SIGNĀLS EM TROPHY 2021“ organizatoriui – 
„Signāls EM Trophy“ draugija, reg. Nr. 40008295478, į sąskaitą LV65HABA0551047992895, „Swedbank 
AS“; HABALV22 

6.3. Jei renginio dieną registracija vėluoja 1 valandą, reikia sumokėti papildomai 20 EUR. 
6.4. Organizatorius turi teisę visiškai arba iš dalies atleisti dalyvį nuo dalyvio mokesčio. 
6.5. Užsiregistruoti varžyboms galima užpildžius paraiškos formą www.trofi.lv. Jei kyla neaiškumų dėl 

registracijos, prašome skambinti tel. +371 26664992. 
6.6. Jei kyla neaiškumų dėl apmokėjimo pavedimu, prašome skambinti tel. +371 29385831, +371 29379414. 

 
7. PROTESTAI IR APELIACIJOS 

Protestų ir apeliacijų pateikimo procedūra vyksta pagal 2021 m. „Trofi“ reidų varžybų nuostatas, LAF 
nacionalinį sporto kodeksą ir „Trofi“ reidų eigos sąlygos. Protesto užstato suma – 100 EUR. 
 

8. KITA  INFORMACIJA. 
8.1. Organizatorius leis naudotis automobilių stovėjimo aikštele netoli bazės vietos. Galimas dalyvių 

apgyvendinimas palapinių stovykloje bazės vietoje arba aplinkiniuose svečių namuose ir Maduonos miesto 
viešbučiuose – daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.madona.lv. Bazėje veiks lauko kavinė, 
kurioje bus reguliariai maitinami renginio dalyviai ir žiūrovai. 

8.2. Informacija žiūrovams – renginio vietoje, taip pat internete ir www.trofi.lv. Visą informaciją apie šį renginį 
galima gauti tel. +371 29385831 (Valdis). 
 
 
Varžybų direktorius: 
         

/Valdis Madernieks/ 
2021 m. birželio 18 d.  
  

http://www.trofi.lv/
http://www.madona.lv/
http://www.trofi.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

            

     
 

1 priedas 
LATVIJOS „TROFI“ REIDŲ TURIZMO TAURĖS  

„SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2021“ 1-OJO ETAPO VARŽYBŲ 
NUOSTATAI 

 
1. PROGRAMA. 

„SIGNĀLS EM TROPHY TŪRISMA KAUSS 2021“ (toliau – varžybos) vyks 2021 m. liepos 24 d. Latvijoje, 
Maduonos savivaldybėje. Bazės vieta ir registracija – Maduonos savivaldybė, Liezėrės kaimas, „Lāci“, 
koordinatės: N 57.05664 / E 25.92886. 

Šeštadienis, liepos 24 d . 
08.00–10.15 val. – Dalyvių registracija 
08.00–10.30 val. – Techninė komisija 
10.45 val. – Dalyvių susirinkimas 
11.00 val. – Startas 
21.00 val. – Paskutinio ekipažo finišas 
22.00 val. – Neoficialių rezultatų paskelbimas oficialiame informaciniame stende prie sekretoriato 
23.00 val. – Oficialių rezultatų paskelbimas oficialiame informaciniame stende ir interneto svetainėje: 
www.trofi.lv 
23.30  val. – Nugalėtojų apdovanojimas 

1.1 Varžybos vyksta pagal „TŪRISMA KAUSS 2021“ metinius nuostatus. 
2. ORGANIZAVIMAS. 

Varžybas organizuoja: LAF narys – „Signāls EM Trophy“ draugija, reg. Nr. 40008295478, adresas: Maduonos 
savivaldybė, Maduona, Lazdonas gatvė 21-3, LV-4801,  
tel. Valdis Madernieks (LV), GSM +371 29385831 
 

✓ Renginio direktorius – Valdis Madernieks (+371 29385831) 
✓ Sporto komisaras – Krišjānis Vīdušs (+371 26664992) 
✓ Techninis komisaras – Māris Podiņš (+371 29510940) 
✓ Vyriausiasis teisėjas – Gabriels Žīgurs (+371 29250112 
✓ Dalyvių teisėja – Anete Iraida (+371 29486731) 
✓ Varžybų sekretorė – Līga Maderniece (+371 26699712) 
✓ Medicinos paslaugos – Everita Kalniņa (+371 26158010) 

 
3. DALYVIŲ AUTOMOBILIAI IR ĮRANGA. 

3.1  Varžybose gali dalyvauti bet kuris fizinis asmuo. Už vairo esantis dalyvis privalo turėti galiojantį 
atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

3.2 Startuojantis automobilis privalo turėti galiojantį metinį techninės apžiūros lipduką ir galiojantį OCTA 
polisą. 

3.3 AUTO įskaitos dalyviai startuoja individualiai (leidžiama naudoti visų rūšių savaiminio traukimo įrankius). 

3.4 Visi ekipažai registracijos metu turi turėti prieigą prie „Black Box 4x4“ (juodoji dėžė 4x4) mobiliosios 
programėlės („Android“ išmaniuosiuose telefonuose) ir ją suaktyvinti. Ji bus naudojama greičio ir 
atstumo kontrolei, taip pat įvairioms specialioms užduotims atlikti. 

3.5 Įranga: 

http://www.trofi.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

            

     
 

✓ Mažiausias maisto ir geriamojo vandens kiekis kiekvienam ekipažo nariui (12 valandų). 
✓ Oro sąlygas atitinkantys drabužiai. 
✓ Skaitmeninis fotoaparatas ar kitas išmanusis įrenginys su atminties kortele, skirtas fotografuoti. 
✓ Vienas „Android“ operacinės sistemos įrenginys su interneto ryšiu ir GPS imtuvu su įdiegta 

„Black Box 4x4“ mobiliąja programėle, skirta užtikrinti nuolatinį maitinimą per visą varžybų laiką 
ir kelioms nuotraukoms nufotografuoti. 

✓ GPS, nešiojamas kompiuteris (rekomenduojama). 
✓ Žibintuvėlis, vilkimo virvė ir Maduonos rajono žemėlapis. 

 
4. JUDĖJIMAS. 

4.1 Bendras varžybų distancijos ilgis yra ~ 250 km arba ~ 10 valandų. 

4.2 Varžybų dalyvių užduotis – per nurodytą laiką su legenda, nuorodomis ir žemėlapiu įveikti varžybų 
organizatoriaus nustatytą maršrutą, rasti ir pasiekti visus paskirtus kontrolės taškus, privažiuojant prie jų 
automobiliu, jei reikia, ir nusifotografuoti. Atlikti visų rūšių užduotis, kaip to prašo organizatoriai. 
 

5. ATSAKOMYBĖ IR SAUGA 
5.1. Varžybų metu judėjimas vyksta pagal Kelių eismo taisykles. Dalyviai patys atsako už bet kokią sau, kitiems 

dalyviams ar kitiems asmenims padarytą žalą. 
5.2. Paraiška dėl dalyvavimo renginyje patvirtina, kad dalyvis susipažino su „SIGNĀLS EM TROPHY 2021“ Turizmo 

taurės nuostatų taisyklėmis, su jais visiškai sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 
5.3. Organizatorius gali nustatyti bet kokius apribojimus, kurių dalyviai privalo laikytis. 
6. PARAIŠKOS IR DALYVIO MOKESTIS. 
6.1. Dalyvio mokestis automobilių kategorijose, pateikiant paraišką ir sumokant dalyvio mokestį iki liepos 9 d. – 

100 EUR už automobilį, pateikiant paraišką ir sumokant dalyvio mokestį iki liepos 12 d. – 120 EUR, pateikiant 
paraišką ir sumokant dalyvio mokestį renginio dieną – 140 EUR. Nuolatiniai dalyviai, kurie užsiregistravo iš 
anksto, dalyvio mokestį gali sumokėti varžybų dieną. 

6.2. Dalyvauti varžybose galima užpildžius paraiškos formą www.trofi.lv. Kilus neaiškumams dėl registracijos, 
prašome skambinti tel. +371 26664992. 

Aukos turi būti pervedamos pavedimu, apmokėjime nurodant ekipažo piloto vardą, pavardę, mokėjimo 
paskirtį – auka „SIGNĀLS EM TROPHY 2020“ organizatoriui – 
„Signāls EM Trophy“ draugija, reg. Nr. 40008295478, į sąskaitą LV65HABA0551047992895, „Swedbank 
AS“; HABALV22 
Organizatorius turi teisę visiškai arba iš dalies atleisti dalyvį nuo dalyvio mokesčio. 

7. KITA INFORMACIJA. 
Galimas dalyvių apgyvendinimas palapinių stovykloje bazės vietoje arba aplinkiniuose svečių namuose ir 
Maduonos miesto viešbučiuose – daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.madona.lv. Bazėje 
veiks lauko kavinė, kurioje bus reguliariai maitinami renginio dalyviai ir žiūrovai. 
Informacija žiūrovams – renginio vietose, taip pat internete www.trofi.lv. 
Visą informaciją apie šį renginį galima gauti tel. +371 29385831 (Valdis)   
 
Varžybų direktorius:                                                     /Valdis Madernieks/ 
 
2021 m. birželio 18 d.     

http://www.trofi.lv/
http://www.madona.lv/
http://www.trofi.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

            

     
 

 2 priedas 
„CanAm Mud Race“ žiedo serijos taurė 2021“, 1-asis varžybų etapas 

„SIGNĀLS EM TROPHY 2021“ 
 
 „CanAm Mud Race“ žiedo serijos taurės 2021 varžybų 1-asis etapas „SIGNĀLS EM TROPHY 2021“ (toliau – 
varžybos) vyks 2021 m. liepos 23 ir 25 dienomis Latvijoje, „Lāci“, Maduonos savivaldybėje, Liezėrės kaime, 
koordinatės: N 57,03.356 / E 25,55.813. 

Varžybose dalyvauja šios įskaitos grupės: 

✓ „ATV Hobijs“ – individualiai startuojantis sportininkas su keturračiu motociklu; 

✓ „ATV 750“ – individualiai startuojantis sportininkas su keturračiu motociklu; 

✓ „ATV 1000“ – individualiai startuojantis sportininkas su keturračiu motociklu; 

✓ „CT1“ – individualiai startuojantys ekipažai su CT1 kategorijos automobiliu; 

✓ „CT2“ – individualiai startuojantys ekipažai su „CT2“ kategorijos automobiliu; 

✓ „Purvo žiedo iššūkis“ (latv. „Dubļu apļa izaicinājums“) 
Dalyvių registracija ir techninė komisija vyksta liepos 24 d., „Lāci“, Maduonos savivaldybėje, Liezėrės kaime, 
koordinatės: N 57.03.356 / E 25.55.813. 
Techniniai automobiliai, priekabos ir jų vilkikai, sunkvežimiai su priekabomis turi vykti į techninės komisijos 
vietą Maduonos savivaldybėje, Liezėrės kaime, kur atliekamos visos priešvaržybinės procedūros: sportinių 
automobilių iškrovimas, dalyvių registracija, automobilių ir ATV ženklinimas bei techninė komisija.  

Šeštadienis, liepos 24 d . 
08.00–10.15  val. – Dalyvių registracija 
08.00 – 10.30 val. – Techninė komisija 
10.45 val. – Dalyvių susirinkimas 
11.00 val. – Startas 
19.30 val. – Paskutinio ekipažo finišas 
20.00 val. – Neoficialių rezultatų paskelbimas oficialiame informaciniame stende prie sekretoriato 
20.30 val. – Oficialių rezultatų paskelbimas oficialiame informaciniame stende ir interneto svetainėje: 
www.trofi.lv. 
21.00 val. – Nugalėtojų apdovanojimas 
Varžybos organizuojamos pagal 2021 m. „Trofi“ reido „CanAm Mud Race“ žiedo serijos taurės nuostatus. 

 
1. ORGANIZAVIMAS. 

Varžybas organizuoja: LAF narys – „Signāls EM Trophy“ draugija, reg. Nr. 40008295478, adresas: Maduonos 
savivaldybė, Maduona, Lazdonas gatvė 21-3, LV-4801 
tel. Valdis Madernieks (LV), GSM +371 29385831 

 
✓ Renginio direktorius – Valdis Madernieks (+371 29385831) 
✓ Sporto komisaras – Krišjānis Vīdušs (+371 26664992) 
✓ Techninis komisaras – Māris Podiņš (+371 29510940) 
✓ Vyriausiasis teisėjas – Gabriels Žīgurs (+371 29250112) 
✓ Dalyvių teisėja – Anete Iraida (+371 29486731) 
✓ Varžybų sekretorė – Līga Maderniece (+371 26699712) 
✓ Medicinos paslaugos – Everita Kalniņa (+371 26158010) 

http://www.trofi.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

            

     
 

2. DALYVIŲ AUTOMOBILIAI ir ATV, JŲ ĮRANGA. 
2.1. Varžybose gali dalyvauti bet kuris fizinis asmuo, sulaukęs 16 metų. Prie vairo esantis dalyvis privalo turėti 

galiojantį atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimą, o visi dalyviai – galiojančią licenciją. 
2.2. Įranga 

✓ Pagal techninius reglamentus 
2.3. Kiekvienas ekipažo narys turi dėvėti oranžinę, žalią arba geltoną liemenę su atspindinčiais elementais. 
2.4. Kiekvienas ekipažo narys privalo mūvėti apsauginį šalmą. 

Visų varžybų metu visureigių ir ATV įskaitos dalyviai privalo mūvėti apsauginį šalmą. ATV įskaitos 
dalyviams leidžiama naudoti tik „E22“ ir aukštesnio lygio sertifikuotus motorinio sporto šalmus, taip pat šalmus 
su kietu išoriniu gaubtu, smūgio apkrovą subalansuojančiu užpildu (putplastis, putų polistirenas ir kt.), kuris yra 
neatsiejama šalmo konstrukcijos dalis, ir vėdinimo angomis. Taip pat rekomenduojami EN 1078, ЕN 1077 arba 
ASTM 2040 standarto plaukimo pripučiamais plaustais šalmai, „Snell B 90“ standarto kalnų dviračių šalmai, kalnų 
slidinėjimo arba ledo ritulio šalmai. Statybininkų, gatvės dviračių sporto šalmai, taip pat visų rūšių minkšti 
(audiniai) šalmai yra draudžiami. 

 

3. JUDĖJIMAS. 
3.1. Purvo žiedo distancijos ilgis bus paskelbtas Dalyvių susirinkimo metu. 
3.2. Varžybų dalyvių užduotis – kuo daugiau kartų įveikti varžybų organizatoriaus nustatytą purvo žiedą per 

organizatorių skirtą laiką. Purvo žiedo sudėtingumas tiesiogiai priklauso nuo įskaitos kategorijos! 
 

4. ATSAKOMYBĖ IR SAUGA. 
4.1. Renginio metu ir teritorijoje, išskyrus uždarą trasą, judėjimas vyksta pagal Kelių eismo taisykles. Dalyviai patys 

atsako už savo sveikatą, sau ar kitiems asmenims padarytą žalą. 
4.2. Paraiška dėl dalyvavimo renginyje patvirtina, kad dalyvis susipažino su 2021 m. „CanAm Mud Race“ žiedo 

serijos taurės nuostatais, taip pat papildomais konkretaus renginio nuostatais, su jais visiškai sutinka ir 
įsipareigoja jų laikytis.  
 

5. PARAIŠKOS IR AUKOS. 
5.1. ATV (keturračių) kategorijoje, pateikiant paraišką ir sumokant dalyvio mokestį iki liepos 16 d. – 50 EUR už 

vienetą, pateikiant paraišką ir sumokant dalyvio mokestį iki liepos 19 d. – 65 EUR, jei dalyvis nori 
užsiregistruoti ir sumokėti dalyvio mokestį renginio dieną – 100 EUR.  

5.2. Auka „Side by Side“, „CT1“ ir „CT2“ automobilių kategorijose, pateikiant paraišką ir sumokant dalyvio mokestį 
iki liepos 16 d. – 65 EUR už automobilį, pateikiant paraišką ir sumokant dalyvio mokestį po liepos 19 d. – 
80 EUR, jei dalyvis nori užsiregistruoti ir sumokėti dalyvio mokestį renginio dieną – 110 EUR. 
Aukas iki renginio galima atlikti pervedimu, apmokėjime nurodant ekipažo piloto vardą, pavardę ir 
mokėjimo paskirtį – auka „SIGNĀLS EM TROPHY 2021“ organizatoriui – „Signāls EM Trophy“ draugija, reg. 
Nr. 40008295478, į sąskaitą LV65HABA0551047992895, „Swedbank AS“; HABALV22 

5.3. Jei renginio dieną registracija vėluoja 1 valandą, reikia sumokėti papildomai 20 EUR. 
5.4. Registracija į varžybas automobilių ir keturračių motociklų vairuotojams vyksta elektroniniu būdu interneto 

svetainėje trofi.lv 
5.5. Jei kyla neaiškumų dėl atsiskaitymo pavedimu, prašome skambinti tel. +371 29385831 (Valdis), 

+371 29379414 (Ērika). 
5.6. Pinigų grąžinimas. Jei ekipažas praneša, kad nedalyvaus varžybose iki liepos 19 d. el. paštu: 

valdis.madernieks@gmail.com, auka ekipažui bus grąžinta 100 %. Po liepos 19 d. auka bus grąžinta 50 %. 

http://www.trofi.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

            

     
 

 
6. PROTESTAI IR APELIACIJOS 
6.1. Protesto užstato suma yra 100 EUR. 
 
7. KITA  INFORMACIJA. 
7.1. Organizatorius leis naudotis automobilių stovėjimo aikštele netoli bazės vietos. Nakvynę rasti galima 

aplinkiniuose svečių namuose ir Maduonos miesto viešbučiuose – tikslesnę informaciją rasite interneto 
svetainėse www.madona.lv ir www.cesis.lv. Varžybų vietoje veiks lauko kavinė, kurioje bus reguliariai 
maitinami renginio dalyviai ir žiūrovai. 

7.2. Informacija žiūrovams – renginio vietose, taip pat internete trofi.lv. Visą informaciją apie šį renginį galima 
gauti tel. +371 29385831 (Valdis) arba +371 29276239 (Evalds). 
 

Varžybų direktorius:   
                                                                                 /Evalds Madernieks/ 
2021 m. birželio 18 d. 
 

http://www.madona.lv/
http://www.cesis.lv/

