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1.   TERMINI, SAĪSINĀJUMI UN DEFINĪCIJAS 
1.1.            ASN: (no franču val. les Autoritès Sportives Nationales) – valstu 

nacionālie sporta klubi vai citas nacionālas organizācijas, ko FIA 
atzinusi par nacionālo autosporta autoritāti attiecīgajā valstī. 

1.2.            LAF: Latvijas Automobīļu Federācija 
1.3.            LAF TRK: LAF trofi-reidu komisija 
1.4.            LAF SKN: LAF sporta komisijas noteikumi 
1.5.            LAF NSK: LAF nacionālais sporta kodekss 



1.6.            TRNN: trofi reidu norises noteikumi 
1.7.            LTRK: Latvijas trofi reidu kalendārs 
1.8.            T-R: trofi-reids 
1.9.            Pilots: Sacensību dalībnieks, kurš vada transporta līdzekli, “Braucējs” 

LAF Nacionālā Sporta Kodeksa (NSK) p2.44 izpratnē 
1.10.        Stūrmanis: Sacensību dalībnieks, kuš piedalās sacensībās ekipāžā. 
1.11.        CSNg – ceļu satiksmes negadījums 

  
  

2.      VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.  
2.1.            Trofi-reidu dubļu apļa „MUD RACE LATVIA 2022” sacensības ir 

vairākposmu bezceļa apļu sacīkstes kvadracikliem un apvidus 
automašīnām, kas norisinās saskaņā ar: 

2.2.            Šo Nolikumu; 

2.3.            LAF Nacionālo sporta Kodeksu; 

2.4.            Tehniskajiem noteikumiem; 

2.5.            Konkrēto sacensību Papildnolikumiem un to pielikumiem. 

2.6.            Titula izcīņas mērķi: popularizēt bezceļa braukšanu kā lielisku aktīvās 
atpūtas veidu, pilnveidot dalībnieku prasmi dažādu šķēršļu un grūtību 
pārvarēšanā, noteikt šobrīd Latvijā spēcīgākos dubļu apļa braucējus. 

2.7.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” titula 
izcīņa 2022. gadā notiek 4(četros) posmos un Viena posma norises 
ilgumu nosaka katra posma organizators.  

  

3.   SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA, TRASE. 
3.1.            Sacensību organizēšana notiek saskaņā ar LAF SKN un TRNN. 
3.2.            Katra posma trasē tiek iekļauts slēgts Dubļu aplis ar grūti pārvaramiem 

šķēršļiem. 
3.3.            Trase ir slēgta tipa, kura tiek dalīta divās grūtības pakāpēs. 

3.4.            Katra posma programmā Rīkotājam jāparedz divi iebraucieni, katrs ar 
laika normu vismaz 45 minūtes ATV Hobijs ieskaites klasei, 1 stunda 
ATV 750 un ATV 1000 ieskaišu klasēm un 1,5 stundas CT1 un CT2 
ieskaišu klasēm. 

3.5.            Posma Nolikuma iesniegšana un saskaņošana notiek šādā kārtībā: 

3.5.1.      Ne vēlāk, kā 30 dienas pirms sacensībām Rīkotājs iesniedz LAF 
TRK saskaņošanai Sacensību posma Papildnolikumu, kurš ietver 
TRNN paredzēto informāciju. 

3.5.2.      Ne vēlāk, kā 25 dienas pirms sacensībām LAF TRK apstiprina 
Rīkotāja iesniegto posma Nolikumu, un tai pašā dienā publicē 
www.trofi.lv un www.laf.lv. 

3.5.3.      Gadījumā, ja posma Nolikums netiek saskaņots un publicēts 
noteiktajā laikā, sacensību posms var tikt izslēgts no LTRK, par ko 
lemj LAF TRK un lēmumu paziņo ne vēlāk, kā 14 dienas pirms 
plānotā LTRK posma, to publicējot www.trofi.lv un www.laf.lv. 

http://www.laf.lv/
http://www.laf.lv/


3.5.4.      Sacensību dokumentāciju Rīkotājs iesniedz LAF TRK ne vēlāk, kā 
5 dienas pirms attiecīgā Kausa posma. 

3.5.5.   Gadījumā, ja sacensību dokumentācija netiek saskaņota noteiktajā 
laikā, sacensību posms var tikt izslēgts no LAF sacensību 
kalendāra, par ko lemj LAF TRK un lēmumu paziņo ne vēlāk, kā 1 
dienu pirms plānotā Kausa posma, to publicējot www.trofi.lv un 
www.laf.lv. 

  

4.   SACENSĪBU DALĪBNIEKI.  

4.1.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” kausa 
sacensībās ATV Hobijs ieskaitē var piedalīties jebkura fiziska persona, 
kas sniegusi 16 gadu vecumu, kurai ir LAF TRK vai citas valsts izdota 
ASN Sportista licence un kura iepriekšējo sezonu sacensībās nav 
izcīnījusi jebkurā ATV ieskaitē augstāku vietu par 6. 

4.2.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” kausa 
sacensībās ATV750 un ATV1000 ieskaitē var piedalīties jebkura fiziska 
persona, kas sniegusi 16 gadu vecumu, kurai ir LAF TRK vai citas valsts 
izdota ASN Sportista licence. 

4.3.             Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” kausa 
izcīņā dalībnieks ATV ieskaitēs piedalās individuāli. 

4.4.           Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” 
dalībnieks ATV ieskaitēs ir individuāli startējoša ekipāža viena cilvēka 
sastāvā, vai divu cilvēku sastāvā ar side by side. 

4.5.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” 
sacensībās Automašīnu ieskaitē var piedalīties jebkura fiziska persona, 
kas sasniegusi 16 gadu vecumu, kurai ir LAF TRK vai citas valsts izdota 
ASN Sportista licence. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt "B" 
kategorijas autovadītāja apliecībai.   

4.6.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” 
Automašīnu ieskaitē dalībnieku personu skaits ekipāža tiek ierobežots 
ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam 
transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 (divi) cilvēki. Visu dalībnieku 
vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām. Pieteikuma kartē uzrādītā 
pirmā persona ir atbildīga par ekipāžas drošību sacensību laikā. 

4.7.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” 
Automašīnu ieskaitē kausa izcīņā piedalās individuālas ekipāžas. 

4.8.            Visiem Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” 
dalībniekiem ir jāiegādājas “D” klases LAF licence. Gada licences cena 
2022. Gadā katram dalībniekam ir 50,00 EUR, gada licenci var 
iegādāties tikai interneta vietnē www.laflicences.lv, vienreizējās 
licences cena 2022. gadā iegādājoties savlaicīgi interneta vietnē 
www.laflicences.lv 15,00 EUR. Iegādājoties vienreizējo licenci 
sacensību dienā reģistrācijas laikā, licences cena 25,00 EUR. 

http://www.laflicences.lv/
http://www.laflicences.lv/
http://www.laflicences.lv/


4.9.            Katram ekipāžas dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes 
gadījumiem autosporta vai motosporta pasākumos par summu, kas nav 
mazāka par 1500 EUR. Apdrošināšanas polisi ir iespēja noformēt 
sacensību sekretariātā. 

  

5.   DALĪBNIEKU KVADRACIKLI UN APVIDUS AUTOMAŠĪNAS 
5.1.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” kausa 

izcīņā var piedalīties ar jebkādu kvadraciklu un apvidus automašīnu, to 
atbilstību klasei reglamentē šī nolikuma Tehniskie noteikumi (pielikums 
Nr.1) un to nosaka sacensību tehniskais komisārs.  

5.2.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022” kausa 
izcīņā kvadracikli tiek iedalītas 3 (trīs) klasēs atbilstoši sacensību 
Tehniskajiem noteikumiem (pielikums Nr.1):  

ATV Hobijs – kvadracikls ar četru riteņu piedziņu, par sevi pārliecinātiem 
dubļu un ūdens šķēršļu cienītajiem, kuriem ir prasmes vinčas 
izmantošanā. Trase - klasiskā trofi reidu. ATV jāatbilst “Tehniskie 
noteikumi Mud Race Latvia Kauss Kvadraciklu (ATV) ieskaites 
klasēm no 2021. gada. 

ATV 750 – ikvienam, kam ir kvadracikls, vinča nav obligāta, bet var ļoti 
reti būt noderīga. Trase - pietuvināta enduro. ATV jāatbilst “Tehniskie 
noteikumi Mud Race Latvia Kauss Kvadraciklu (ATV) ieskaites 
klasēm no 2021. gada. ATV Hobijs 750 prasībām. 

ATV 1000 – ikvienam, kam ir kvadracikls, vinča nav obligāta, bet var ļoti 
reti būt noderīga. Trase - pietuvināta enduro. ATV jāatbilst “Tehniskie 
noteikumi Mud Race Latvia Kauss Kvadraciklu (ATV) ieskaites 
klasēm no 2021. gada. 

5.3.            Trofi reida apļu braukšanas seriāla “MUD RACE LATVIA 2022”  titula 
izcīņā apvidus automašīnas tiek iedalītas divās automašīnu klasēs, 
atbilstoši sacensību Tehniskajiem noteikumiem (pielikums Nr.1):  

CT1 – automašīnas ar riteņu izmēru līdz 33" ieskaitot.  Tehnikai jāatbilst 
“Tehniskie noteikumi Mud Race Latvia Kauss CT grupā 
sagatavotiem automobiļiem no 2021. gada. 

CT2 – automašīnas ar riteņu izmēru virs 33".  “Tehniskie noteikumi 
Mud Race Latvia Kauss CT grupā sagatavotiem automobiļiem no 
2021. gada.  

6. VĒRTĒJUMS.  

6.1.            Sacensībās katrs iebrauciens tiek vērtēts atsevišķi. Par iegūto vietu 
iebraucienā dalībnieks saņem punktus sakaņā ar "Mud Race Latvia 
2022" gada nolikuma Pielikumu Nr.2 . Augstāku vietu iebraucienā 
saņem dalībnieks, kas veicis vairāk apļus dotajā laika normā. Ieskaitīti 
tiek tikai laika normā pilnie veiktie apļi. Ja vairāki dalībnieki veikuši 
vienādu skaitu apļu, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kas patērējis 
mazāk laika. Lai saņemtu punktus par iebraucienu ir jāveic vismaz 



viens pilns aplis. Sacensībās augstāku vietu ieņem dalībnieks, kas 
ieguvis vairāk punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu 
ieņem dalībnieks, kas uzvarējis beidzamajā iebraucienā. 

6.2.            Gada kopvērtējumu dalībniekiem veido četru  labāko posmu rezultāti. 
Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš 
ieguvusi vairāk pirmās vietas, otrās vietas utt., ja arī tad nav iespējams 
noteikt labāko, tad augstāku vietu ieņem ekipāža, kas ieguvusi 
augstāku vietu pēdējā posmā, kurā piedalījušās abas ekipāžas.    

6.3.            „Mud Race Latvia 2022” kausa izcīņas gada kopvērtējumā katrs 
dalībnieks punktus saņem saskaņā ar "Mud Race Latvia 2022" gada 
nolikuma Pielikumu Nr.2.   

6.4.            Ēkipāža saņem punktus kopvērtējumam, ja ir veikusi vismaz vienu apli 
katrā iebraucienā. 

6.5.            „Mud Race Latvia 2022” kauss ir noticis, ja ir notikuši vismaz četri posmi 
un ieskaites klasē sezonas laikā Kvadraciklu ieskaitē startējušas ne 
mazāk, kā 8 (astoņi), bet CT1 un CT2 ieskaitē ne mazāk kā 4 (četras) 
ekipāžas vismaz trijos posmos. 

6.6.            „Mud Race Latvia 2022” kausa posms, attiecīgajā ieskaites grupā, ir 
noticis, ja tajā startējuši ne mazāk, kā 4 (četri) automobiļi vai 8 (astoņi) 
kvadracikli. 

6.7.            Sodi par pārkāpumiem tiek piemēroti saskaņā ar Šī Nolikuma Pielikumu 
Nr.3. un LAF NSK. 

  

7.   PROTESTI. 

7.1.            Protests pret sacensību gaitu, citu dalībpersonu rīcību sacensību laikā 
vai sporta tiesnešu pieņemtajiem lēmumiem jāadresē sacensību 
Komisāram un jāiesniedz sacensību sekretariātā. 

7.2.            Protests jāiesniedz rakstiski, pieteicēja parakstīts, protestā jānorāda 
Kodeksā vai sacensību Nolikumā ietvertu noteikumu pārkāpums vai - 
ja Kodeksā vai Nolikumā attiecīgais jautājums nav iekļauts - vispārēju 
sporta principu pārkāpums. 

7.3.            Protestam jāpievieno garantijas iemaksu par protestu 100 EUR. Ja 
protestu atzīst par pamatotu, iemaksu par protestu atmaksā protesta 
iesniedzējam un izdevumus par protesta izskatīšanu sedz vainīgā 
persona. Ja protestu atzīst par nepamatotu, iemaksa par protestu 
paliek Trofi reidu komisijas rīcībā. 

7.4.            Ja protests jautājuma izskatīšanai paredz papildus izdevumus (piem. 
dažādu transporta līdzekļu sistēmu un mezglu demontāžu un 
atjaunošanu, transportēšanu utt.), protesta iesniedzējam jāsedz arī šie 
izdevumi. Ja protests tiek atzīts par pamatotu, vainīgā puse sedz visus 
tehniskās pārbaudes procedūras izdevumus. 



7.5.            Ja iespējams, var notikt protestā iesaistīto pušu uzklausīšana. Ja kāda 
no iesaistītajām pusēm neierodas, lēmumu pieņem bez viņu klātbūtnes 

7.6.            Protests jāiesniedz ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pagaidu rezultātu 
paziņošanas. Ja kādu iemeslu dēļ rezultātu apkopošana aizkavējas pēc 
sacensību programmā paredzētā laika, tiek izdots biļetens par rezultātu 
publiskošanas laiku un vietu. Ja kādu iemeslu dēļ rezultātu apkopošana 
aizkavējas vairāk par 4 (četrām) stundām pēc sacensību programmā 
paredzētā laika, rezultātiem jābūt publicētiem nākamās darba dienas 
laikā www.laf.lv, www.trofi.lv un www.mudrace.lv interneta vietnēs. Šajā 
gadījumā protestus var iesniegt līdz nākamās darba dienas 24:00 
elektroniskā formā, vienlaicīgi nosūtot rakstisko versiju pa pastu, un 
garantijas iemaksu pārskaitot LAF TRK norādītājā bankas kontā. 
Protestu atļauts iesniegt pēc noteiktā termiņa tikai tad, ja Komisārs 
atzinis objektīvu un pamatotu kavēšanās iemeslu. 

7.7.            Ja protesta izskatīšanas rezultāts neietekmē apbalvojamo vietu 
sadalījumu, Rīkotājs var sākt apbalvošanu atbilstoši sacensību 
programmai. Ja protesta izskatīšanas rezultātā var mainīties 
apbalvojamo vietu sadalījums, apbalvošanu atļauts sākt pēc protesta 
izskatīšanas un Komisāra lēmuma paziņošanas: - pēc apelācijas 
pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām, ja apelācijas pieteikums nav 
iesniegts, - pēc apelācijas prasības galīgās izskatīšanas, ja ir iesniegts 
apelācijas pieteikums. 

7.8.            Komisāra lēmums ir saistošs visām ieinteresētajām pusēm. Komisāra 
lēmums stājas spēkā līdz ar tā paziņošanu uz oficiālā informācijas 
stenda un ir spēkā, ja vien apelācijas kārtībā nav atcelts. Apelācijas 
prasības izskatīšanas instances 

7.9.            Sacensību gaitā pieņemtajiem Komisāru lēmumiem un T-R Padomes 
pieņemtajiem lēmumiem apelācijas instance ir LAF prezidija 
apstiprināta LAF 

  

8.   Apelācijas tiesa. 

Apelācijas prasības iesniegšana 

8.1.            Apelācijas prasības iesniedzējam 1 stundas laikā pēc lēmuma 
paziņošanas jāiesniedz instancei, kas pieņēmusi lēmumu, rakstisks, 
iesniedzēja parakstīts apelācijas pieteikums. 48 stundu laikā jāiesniedz 
apelācija LAF apelācijas instancē, vienlaicīgi pievienojot apelācijas 
iemaksu, kuru noteikusi LAF apelācijas tiesa. 

8.2.            Apelācijas prasība jāizskata LAF NSK 12.nodaļā noteiktajā kārtībā. 

 

9. IDENTIFIKĀCIJA.  

9.1.            Startējot „Mud Race Latvia 2022” kausa izcīņā, ATV ieskaites 
dalībniekiem tiek piešķirts starta numurs, kurš jāiegādājas pie 

http://www.laf.lv/
http://www.trofi.lv/
http://www.mudrace.lv/


organizatora (vestes ar starta numuru). Vestes ir derīgas visu 2022. 
gada sezonu.   

9.2.            Startējot „Mud Race Latvia 2022” kausa izcīņā, Automašīnu ieskaites 
dalībniekiem tiek piešķirts starta numurs, kurš jāiegādājas pie 
organizatora. 

9.3.            Rekomendējam automašīnu aprīkot ar vertikālu, garenvirzienā 
novietotu,  jumta numuru ar izmēru 24 cm x 32 cm (balts fons), bez 
asām malām. Cipariem jābūt melnā krāsā 18 cm augstiem un numura 
līniju platumam jābūt 4 cm paneļa abās pusēs (izgatavo un uzstāda pats 
braucējs). 

10. BALVU FONDS.  

10.1.        Rīkotājs katrā kausa izcīņas posmā apbalvo trīs labākos startējušos 
dalībniekus katrā ieskaites kategorijā. 

10.2.        Kausa izcīņas gada kopvērtējumā, „Mud Race Latvia 
2022”  organizatori apbalvo trīs labākās ekipāžas katrā kategorijā.  

10.3.        Kausa izcīņas noslēgumā dalībnieki var tikt apbalvoti ar 
speciālbalvām.  

11. REKLĀMA.  

11.1.        Dalībniekam ir jāizvieto uz sava kvadracikla vai automašīnas Rīkotāja 
paredzētā reklāma.  

11.2.        Par atteikšanos izvietot uz kvadracikla vai automašīnas Rīkotāja 
paredzētās reklāmas var tik noteikts naudas sods, vai liegums 
piedalīties sacensībās. Šajā gadījumā iemaksātā dalības maksa netiek 
atgriezta. 

12.  ATBILDĪBA UN TIESĪBAS 

12.1.        Rīkotājs neatbild par zaudējumiem, ko nodarījusi autosporta sacensību 
dalībpersona tīšu vai netīšu darbību rezultātā pret trešo personu. 

12.2.        Rīkotājs neatbild par autosporta sacensību dalībpersonu transporta 
līdzekļiem un personīgajām mantām. 

12.3.        Rīkotājs neatbild par sacensību laikā notikušiem CSNg un drošības 
noteikumu pārkāpumiem. Autosporta sacensību dalībpersonas pašas 
pilnā mērā atbild par savas rīcības vai bezdarbības sekām, to apliecinot 
ar parakstu konkrēto sacensību pieteikuma kartē. 

12.4.        Sacensību Komisārs, drošības apsvērumu dēļ, var atcelt daļu veicamās 
distances jebkurā laikā, arī tad, ja kāds dalībnieks to jau ir veicis. 

  

13. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS.  



13.1.        Katra kausa izcīņas posma programmu un pieteikumu iesniegšanas 
kārtību nosaka konkrētā posma Papildnolikums. 

13.2.        Ziedojumu var samaksāt ar pārskaitījumu Rīkotāja noteiktajā bankas 
kontā, vai skaidrā naudā sacensību dienā reģistrācijas laikā.  

13.3.        Rīkotājs var noteikt papildus ziedojuma apjomu par pieteikšanos 
sacensību dienā.  

14. INFORMĀCIJA.  

14.1.        Papildus informāciju par Kausa izcīņas norisi var iegūt pa tālr: 
29299991 (Eduards) vai 26664992 (Krišjānis). 

14.2.        Informācija internetā: mudrace.lv, trofi.lv, laf.lv, 
www.facebook.com/mudrace.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATVIJAS Apļu braukšanas KAUSA 

IZCĪŅAS 2022. gada NOLIKUMA 

pielikums Nr.1 

Theniskie Noteikumi 

TROFI-REIDU KOMISIJAS  

Tehniskie noteikumi  

Mud Race Kauss  

Kvadraciklu (ATV) ieskaites klasēm 

no 2021. gada.  

  

1. Definīcija  

Speciāli sagatavoti bezceļa sacensību kvadricikli ar riteņu formulu 4x4, sērijveidā ražoti ne 

mazāk kā 100 identiskos eksemplāros. Tehniskā komisija drīkst salīdzināt kvadracikla detaļas 

ar sērijveidā ražotajām. 

2. Pastiprināšana  

Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto 

pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi. 

Kvadricikla ārējais izskats var tikt mainīts, saglabājot virsbūves funkcionalitāti.  

3. Sēdvietu skaits  

Atļauts izmantot kvadriciklus tikai ar vienu sēdvietu, gadījumā ja tiek izmantots kvadricikls ar 

divām sēdvietām, tad uz kvadricikla sacensību laikā drīkst atrasties tikai viens braucējs. ”Side 

by side” kategorijā piedalās divi braucēji. 

4. Kvadricikla konstrukcija  

Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad 

visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS. Atļauto pārbūvju un izmaiņu 

robežas ir noteiktas zemāk. Jebkura nolietojusies vai bojāta detaļa var tikt nomainīta tikai ar 

identisku detaļu.  

Kvadriciklam jābūt sērijveidā ražotiem un atpazīstamiem pēc rūpnīcas katalogiem vai 

homologācijas.  

5. Kvadricikla masa  

Kvadricikla masai jābūt ne mazākai par 150 kg. ”Side by side” kategorijai 400 kg. Lēmumu 

par kvadricikla masas pārbaudi var pieņemt tehniskais komisārs. Kvadricikls tiek svērts tādā 

veidā, kā tas piedalās sacensībās un iegūtais rezultāts salīdzināms ar atļauto.  



6. Riteņu formula  

Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4x4 riteņu formulu:  

a) kopējais riteņu skaits ir četri,  

b) dzenošo riteņu skaits ir četri.  

Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.  

7. Dzinējs  

Oriģinālais bez darba tilpuma ierobežojumiem. “ATV 750” kategorijai darba tilpums ierobežots 

līdz 750 cm3 

8. Dzesēšanas sistēma  

Var tikt uzstādīti papildus ventilatori un cirkulācijas sūkņi. Atļauta radiatora izvietojuma 

maiņa.   

9. Gaisa ieplūdes sistēma  

Bez ierobežojuma. Var uzstādīt pagarinātu gaisa ņemšanas kolektoru – šnorkeli. 

10. Izplūdes gāzu izvadīšanas sistēma  

Atļauts uzstādīt neoriģinālo izplūdes gāzu sistēmu. 

11. Transmisija  

Atļauts veikt izmaiņas transmisijas sistēmā, bet tās principam jābūt kā oriģinālam. 

Variātoram var uzstādīt pagarinātu gaisa ņemšanas kolektoru – šnorkeli. Atļauts uzstādīt 

pastiprinātas izturības pusasis.  

12. Piekare  

Atļauts izmantot pagarinātas atsperes, amortizatorus. Atļauts izmantot pagarinātus piekares 

augšējos un apakšējos plauktus. Atļauts izmantot portālus. 

13. Reduktori  

Oriģinālie. Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana.  

14. Riteņi un riepas  

Atļauts izmantot rūpnieciski ražotas riepas. Atļauts izmantot agresīvā tipa protektorus. 

Aizliegts izmantot lauksaimniecības, ceļu būves un speciālās tehnikas riepas. Protektora 

graizīšana aizliegta. Riteņu diskiem jābūt rūpnieciski ražotiem.  

15. Bremžu sistēma  

Oriģinālā. Bremzēm jābūt darba kārtībā.   

16. Stūres sistēma un rāmis  

Atļauts uzstādīt stūres demferi. Rāmim ir jābūt oriģinālajam.  

17. Aizsardzība  

Atļauts uzstādīt papildus aizsardzību zem rāmja, lai aizsargātu dzinēju, radiatoru, piekari, 

ātrumkārbu, sadales kārbu, degvielas bāku, transmisiju un izpūtēju. Pieļaujama atdures 



stieņu nomaiņa. Sānu arkām no izturīgas plastmasas. Kāpšļiem jābūt oriģinālajiem.  

18. Vilkšanas cilpas  

Kvadriciklam jābūt aprīkotam ar minimums vienu vilkšanas cilpu priekšgalā un minimums 

vienu pakaļgalā. Tām jābūt droši piestiprinātām pie rāmja un jābūt izturīgām. 

19. Elektriskā sistēma  

Visu elementu izvietojums var tikt mainīts, tajā skaitā var tikt mainīts akumulatora 

izvietojums. Atļauts uzstādīt papildus apgaismošanas ierīces. Jābūt aizmugurē uzstādītam 

gabarītu un bremžu lukturim.  

20. Degvielas sistēma  

Oriģinālā, atļauta tās aizsardzība.  

21. Vinča un tās papildu aprīkojums  

Kvadriciklu drīkst aprīkot ar ne vairāk kā divām sērijveidā ražotām reģistrētas tirdzniecības 

markas vinčām, vinčas vilkt spējai jābūt vismaz divas reizes lielākai par kvadricikla pilnu 

masu. Kvadricikla pārvietošanās laikā visiem papildus aprīkojumiem (trosei, tās 

pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un trīšiem) jābūt droši nostiprinātam. Vinčas 

trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un trīšiem jāiztur divkāršs vinčas 

spēks stiepē. Lai novērstu koku bojāšanu, vinčojoties pret tiem obligāti jālieto plakanu, 

vismaz 30 mm platu mizu aizsargājošu stropi.  

22. Ugunsdzēšamais aparāts 

Nav nepieciešams. 

23. Papildus aprīkojums  

̧Kvadricikla vadītājam sacensību laikā jāvalkā ķivere. Atļauts izmantot tikai motokrosa vai 

motosporta ķiveres. Obligāti jālieto ķermeņa aizsargu – muguras un krūšukurvja (saucamais 

bruņukrekls), Ieteicams lietot plecu un kāju aizsargi, kā arī izmantot motokrosa sacensību 

zābakus. ”Side by side” kategorijai obligāti jāvalkā tikai ķivere. Visiem sportistiem sacensību 

laikā jāizmanto atstarojošas vestes atbilstoši savai kategorijai. 

 

 



LATVIJAS TROFI-REIDU KOMISIJAS  

Tehniskie noteikumi  

Mud Race sacensībām CT grupā sagatavotiem automobiļiem  

no 2021. gada.  

  

Gadījumā, ja automobilis neatbilst CT grupas tehniskajiem noteikumiem pēc viena vai 

vairākiem šo TN punktiem, kas būtiski neietekmē tā braukt spējas, kā arī ekipāžas un 

apkārtējo drošību, ieinteresētā persona var griezties ar rakstisku iesniegumu Trofi-reidu 

komisijā, lai saņemtu atļauju piedalīties sacensībās CT grupā ārpus ieskaites.  

1. Definīcija  

Brīvas konstrukcijas un oriģinālie bezceļa sacensību automobiļi ar riteņu formulu 4x4, kas 

atbilst šiem tehniskajiem noteikumiem. Minimālais izgatavoto automobiļu skaits netiek 

ierobežots. Visiem CT kategorijas automobiļiem jābūt izsniegtai sporta tehniskajai pasei. 

2. Pastiprināšana.  

Jebkuras detaļas pastiprināšana ir atļauta gadījumā, ja izmantojamais materiāls atkārto 

pastiprināmās detaļas formu un šo tehnisko noteikumu konkrētā punktā nav teikts citādi.  

3. Sēdvietu skaits  

Atļauta jebkādu automobiļu sēdekļu uzstādīšana, tos droši nostiprinot. Trešo sēdekļu rindu 

atļauts demontēt. Automobiļa kabīnē jābūt vismaz divām sēdvietām. Automobilim jābūt 

aprīkotam ar vismaz trīspunktu rūpnieciski ražotām drošības jostām visiem ekipāžas 

dalībniekiem. Ja aizmugurējā sēdvieta tiek iekārtota savādāk, kā to paredzējis ražotājs, tad 

tam jābūt aprīkotam ar (vismaz) četru punktu jostām. 

4. Automobiļa konstrukcija  

Ja kādā šo tehnisko noteikumu punktā ir uzskaitītas atļautās pārbūves un papildinājumi, tad 

visas tehniskās izmaiņas, kas nav uzskatītas ir AIZLIEGTAS. Ja kādā šo tehnisko noteikumu 

punktā ir uzskaitītas aizliegtās pārbūves un papildinājumi, tad visas tehniskās izmaiņas, kas 

nav uzskatītas ir ATĻAUTAS. Automobiļiem un to agregātiem jāatbilst drošības prasībām.  

5. Automobiļa masa  

Automobiļa pilnai masai jābūt robežās no 750 kg līdz 3500 kg (CT2 kategorijai no 1200 kg). 

Lēmumu par automobiļa masas pārbaudi var pieņemt tehniskais komisārs. Automobilis tiek 

svērts tādā veidā, kā tas piedalās sacensībās un iegūtais rezultāts salīdzināms ar atļauto. 

Turklāt, visām tvertnēm (eļļošana, dzesēšana, bremzes, apsildīšana u.t.t.) jābūt uzpildītām 

līdz ražotāja noteiktam līmenim. Izņēmums ir logu un lukturu mazgāšanas, ūdens 

izsmidzināšanas tvertnes, degvielas tvertnes, kurām svēršanas brīdī jābūt tukšām.  

6. Riteņu formula  

Ir atļauta tikai tādu agregātu lietošana, kas īsteno vienīgi 4x4 riteņu formulu:  



a) kopējais riteņu skaits ir četri,  

b) dzenošo riteņu skaits ir četri.  

Jebkuru citu riteņu formulu lietošana ir aizliegta.  

7. Dzinējs  

Ir atļauti jebkuri dzinēji.  

8. Dzesēšanas sistēma  

Dzesēšanas radiatori jāatdala no automobiļa salona ar šķidrumu necaurlaidīgām starpsienām 

vai jāatrodas ārpus salona, nodrošinot, ka pie radiatora bojājuma, dzesēšanas šķidrums 

nenokļūst uz sportistiem, kuri atrodas automašīnas salonā. Var tikt uzstādīt papildus 

ventilatorus un cirkulācijas sūkņus. Ventilatoru ar piespiedu piedziņu (termomufte vai 

siksnas) drīkst demontēt. 

9. Gaisa ieplūdes sistēma  

Aizliegta gaisa ņemšana no pasažieru salona.  

10. Izplūdes gāzu izvadīšanas sistēma  

Atļauts izmantot tikai izplūdes gāzu izvadīšanas sistēmas, kas nepārsniedz 90 dB skaņas 
līmeni. Izplūdes sistēmas izmaiņas nedrīkst radīt izmaiņas automobiļa nesošajā virsbūvē. 
Drīkst izpūtēju pagarināt izvadīšanai uz augšu, un tas jānoizolē. 

11. Transmisija  

Transmisija bez ierobežojumiem. Aizliegts izvietot pasažieru salonā jebkādas rotējošas 

transmisijas daļas.  

12. Piekare  

Atļauta jebkura tipa piekare. Aizliegts izvietot pasažieru salonā jebkādas kustīgas piekares 

daļas. Atsperes - Spirālisko, lokšņu atsperu, torsionu lietošana un to skaits bez 

ierobežojumiem. Tiek atļauta jebkuru amortizatoru izmantošana, nav pieļaujams vairāk par 

diviem amortizatoriem uz vienu riteni. Piekares lifts atļauts. Piekares stiprinājumu vietas pie 

virsbūves vai rāmja vertikālās pārnešanas starplikas droši jānostiprina metinot vai skrūvējot.  

13. Tilti  

CT1 - Aizliegts izmantot portālu tiltus, izņemot gadījumus, kad portāla tiltus ir uzstādījis 

automašinas ražotājs. Aizliegts izmantot kravas tehnikas vai jebkuras cita veida spectehnikas 

tiltus. Atļauts uzstādīt diferenciāļa bloķētājus. 

CT2 - Bez ierobežojuma. Ir atļauta bloķējamu diferenciāļu izmantošana, to skaits un tips 

netiek ierobežots. Atļauts izdarīt jebkādas izmaiņas un pārbūves tiltu un to detaļu 

konstrukcijā. Riteņu bāze - Bez ierobežojumiem.  

14. Riteņi un riepas  



CT1 - Atļauts izmantot pneimatiskas riepas, tai skaitā lauksaimniecības, ceļu būves un 

speciālās tehnikas riepas ar diametru līdz 840 mm pie 1 bar. spiediena. Riepu protektora 

platums bez ierobežojumiem. Atļauta protektora graizīšana. Aizliegts ierīkot riepu spiediena 

kontroli no automašīnas salona. Riepu diametrs mērāms pie 1 bar. spiediena pa taisnu līniju, 

kas iet caur riepas centru, bet nav vertikāla attiecībā pret zemi (mērot netiek ņemts vērā 

riepas dabīgā saspiešanās). Tiek mērītas visas riepas, ieskaitot rezerves un maiņas riteņus, 

kas tiek izmantotas sacensībās. Aizliegta pretslīdēšanas ķēžu un apvalku lietošana. 

CT2 - Atļauts izmantot pneimatiskas riepas, tai skaitā lauksaimniecības, ceļu būves un 

speciālās tehnikas riepas bez diametra ierobežojuma. Riepu protektora platums bez 

ierobežojumiem. Atļauta protektora graizīšana. Aizliegta pretslīdēšanas ķēžu un apvalku 

lietošana.  

15. Bremžu sistēma  

Atļauta divkontūru bremžu sistēma, bremžu maģistrāļu pārvietošana un papildus 

aizsardzība. Visiem darba riteņiem jābūt aprīkotiem ar bremzēm. Bremzēm jābūt darba 

kārtībā.  

16. Virsbūve un rāmis  

Atļautas oriģinālās virsbūves un rāmja jebkādas izmaiņas, tai skaitā jebkura elementa 

demontāža vai formas maiņa. Atļauta virsbūves sastāvdaļu maiņa ar analogiem vieglāka 

materiāla elementiem ievērojot drošības noteikumus. Atļauta rāmja un tā sastāvdaļu 

pastiprināšana. Aizliegti lokāmie rāmji.  

16.1. Jumts  

Automobiļiem ar mīksto jumtu jābūt papildus metāla jumtam virs ekipāžas sēdvietām, 

turklāt tam jābūt vismaz priekšējā vējstikla augšdaļas platumā un garumā no vējstikla 

augšdaļas līdz ekipāžas sēdvietas aizmugures vertikālajai projekcijai vai drošības karkasa 

galvenajam lokam. Metāla jumta minimālais biezums ir 1mm tēraudam jeb 2mm alumīnijam. 

Atļauti rūpnieciski izgatavoti plastmasas jumti.  

16.2. Virsbūves aizsardzība  

Atļauts uzstādīt jebkādu papildus aizsardzību zem virsbūves. Aizsargstienis un papildus 

aizsardzība - bez ierobežojumiem  

16.3. Ārējais izskats  

Bez ierobežojumiem. Automobilim jābūt aprīkotam ar spārniem un dubļusargiem aiz visiem 

riteņiem. Atļauts uzstādīt riteņu arku paplašinājumus. Riteņu arku paplašinājumiem kopā ar 

spārniem jāpārklāj riteņus skatā no augšas visā to platumā un garumā. Ārpus automobiļa 

esošajam aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, un tas ar saviem gabarītiem nedrīkst iziet 

ārpus automobiļa šķērsbāzes automobiļa platumā vai pārsniegt automobiļa buferus 

automobiļa garumā, vai nedrīkst iziet ārpus ārējā drošības karkasa gabarītiem.  

16.4. Logi  

Obligāti jābūt priekšējam vējstiklam.  

 16.5. Durvis  



Priekšējām durvīm ir jābūt no metāla konstrukcijas, atveramām un aprīkotām ar 

mehānismiem, kas novērš to patvaļīgu atvēršanos. Atļauts uzstādīt fiksētus durvju aiļu 

sašaurinātājus. Durvju cietajai daļai vai ailes sašaurinājuma augšdaļai jābūt vismaz 30 cm virs 

vadītāja sēdekļa horizontālās daļas.   

16.6. Papildus motora pārsega fiksatori  

Motora pārsegam jābūt aprīkotam ar oriģinālajiem vai papildus ārējiem fiksatoriem, lai 

novērstu tā patvaļīgu atvēršanos.  

16.7. Sānu stikli  

Ja uzstādīti neoriģināli sānu stikli tiem jāuzrāda materiāla izcelsmes 
sertifikāts. 

17. Pasažieru salons  

Aizliegts salonā uzstādīt kustīgas dzinēja, transmisijas, piekares vai stūres mehānisma daļas. 

Atļauts izmantot jebkurus automobiļu sēdekļus, tiem jābūt droši nostiprinātiem. Rezerves 

riteņus drīkst izvietot automobiļa salonā ar noteikumu, ka tie tiek droši nostiprināti. Visam 

aprīkojumam jābūt stingri nostiprinātam, tas nedrīkst traucēt ekipāžas dalībnieku izkļūšanu 

no automobiļa.  

18. Vilkšanas cilpas  

Automobilim jābūt aprīkotam ar minimums vienu vilkšanas cilpu priekšgalā un minimums 

vienu aizmugurē. Tām jābūt droši piestiprinātām pie rāmja, jeb nesošās virsbūves. Tām jābūt 

izturīgām un noslēgtām ar cilpas diametru vismaz 30 mm un spilgtā dzeltenā, sarkanā vai 

oranžā krāsā. Atļauts uzstādīt rūpnieciski izgatavotus automobiļu vilkšanas āķus.  

19. Elektriskā sistēma  

Elektriskajā sistēmā visiem kontaktiem jābūt izolētiem. Automašīnai jābūt aprīkotai ar skaņas 

signālu. 

19.1. Akumulatori  

Akumulatoru tips, ietilpība un pieslēgšanas kabeļi bez ierobežojumiem. Akumulatoru 

izvietojums bez ierobežojumiem. Atļauts uzstādīt vairākus akumulatorus, tos droši 

nostiprinot. Ja akumulatori atrodas automobiļa salonā tiem jābūt hermētiski atdalītiem no tā 

un ventilācijas sistēmai jānodrošina tvaiku izvadīšana ārpus automobiļa.  

19.2. Apgaismošanas ierīces  

Papildus apgaismošanas ierīces bez ierobežojumiem. Oriģinālās apgaismes ierīces var 

aizvietot ar citām, kas nodrošina oriģinālo ierīču funkcijas. Ieslēdzot atpakaļgaitu ir 

jāieslēdzas atpakaļgaitas lukturim. Automašīnai ir jābūt aprīkotai ar aizmugurējiem 

gabarītlukturiem un bremžu lukturi. 

19.3. Galvenais slēdzis  

Automobilim jābūt aprīkotam ar galveno slēdzi, kas darbojas uz visām elektriskajām ķēdēm 

vienlaicīgi – akumulatora, startera, ģeneratora, apgaismes, signalizācijas, aizdedzes utt. Tam 

jādarbojas bez dzirksteļošanas un jābūt sasniedzamam gan no vadītāja, gan stūrmaņa vietas. 

Visu elektrisko ķēžu izslēgšanai jānoved pie dzinēja apturēšanas neatkarīgi no izmantojamās 

degvielas vai elektrības tipa.  



20. Degvielas sistēma  

20.1. Degvielas tvertne  

Degvielas tvertne jāatdala no pasažieru salona ar ugunsdrošu starpsienu. Aizliegta degvielas 

tvertnes ventilācija pasažieru salonā. Degvielas uzpildes atveres un to vāki nedrīkst atrasties 

ārpus virsbūves gabarītiem. Vākiem drīkst izmantot jebkuru fiksēšanas sistēmu, kas novērš 

to nejaušu atvēršanās iespēju.  

20.2. Degvielas vadi  

Atļauts mainīt pārvietot un papildus aizsargāt degvielas vadus, ar nosacījumu, ka pasažieru 

salonā tie ir viengabala no metāla. Pasažieru salonā aizliegti jebkādi degvielas vadu 

savienojumi izņemot pārus no metāla uz metālu un no metāla uz homologētiem degvielas 

vadiem.  

21. Domkrats  

Aizliegts lietot stacionāri automobilim uzstādītus jebkādu tipu (mehāniskus, pneimatiskus, 

hidrauliskus utt.) domkratus. Domkratu skaits bez ierobežojumiem.  

22. Vinča un papildu aprīkojums  

Automobilim jābūt aprīkotam ar vismaz vienu (ne rokas) vinču. Atļauts izmantot jebkāda tipa 

vinčas. Atļauts lietot riteņu pašizvilkšanās ierīces – „spoles”. Lai novērstu koku bojāšanu, 

automobilim jābūt nokomplektētām ar plakanu vismaz 50 mm, rekomendējam 100mm platu 

mizu aizsargājošu stropi. Vinčas trosei, tās pagarinājumiem, stropēm, āķiem, karabīnēm un 

trīšiem, kas tiek izmantoti lai lietotu vinču, jāiztur divkāršs vinčas spēks stiepē un uz tām 

jābūt atbilstošai atzīmei par tā stingrību tonnās.  

23. Drošības karkass  

Automobilim jābūt aprīkotam vismaz ar galveno drošības loku, kura konstrukcija attēlota 

pielikumā Nr1, vai arī tam jābūt rūpnieciski ražotam. Visiem galvenā loka izgatavošanas 

paņēmieniem un parametriem jāatbilst pielikuma Nr1 prasībām un jābūt homologētiem (no 

2018. gada 01. janvāra). Atļauts uzstādīt ārējo virsbūves aizsardzību Automobiļiem ar 

oriģinālo metāla jumtu jābūt galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām vismaz ar 4 

stiprinājuma punktiem pie rāmja. Automobiļiem bez oriģināla metāla jumta jābūt 

galvenajam drošības lokam virs ekipāžas galvām un priekšējam lokam vismaz ar 6 

stiprinājuma punktiem pie rāmja. Rekomendēts izmantot FIA sertificētus karkasus. Drošības 

karkass var būt virsbūves daļa.  

24. Obligātais aprīkojums  

24.1. Ugunsdzēšamais aparāts  

Automobilim jābūt aprīkotam ar rūpnieciski ražotu ugunsdzēšamo aparātu, kas satur vismaz 

4 (2+2) kg ugunsdzēšamo sastāvu (freons-12, brometils, ogļskābe, pulveris) vienā vai divos 

balonos, turklāt AFFF gadījumā katram ugunsdzēšanas aparātam jābūt aprīkotam ar iekšējā 

spiediena noteikšanas ierīci, uzrādīts derīguma termiņš un ir jābūt darba kārtībā. Putu 

ugunsdzēšamie aparāti nav atļauti. Ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt viegli pieejamiem 

gan vadītājam, gan stūrmanim. Stiprinājumiem jābūt drošiem, bet ātri bez instrumentiem 



atveramiem ugunsgrēka gadījumā. Uz baloniem jābūt norādītai ugunsdzēšamā sastāva 

masai, pilna un tukša balona svaram.  

24.2. Medicīniskā aptieciņa  

Automobilim jābūt aprīkotam ar speciālu aptieciņu. Visām aptieciņas sastāvdaļām jābūt ar 

derīgu lietošanas termiņu un bez redzamiem iepakojuma bojājumiem. Aptieciņai jābūt viegli 

aizsniedzamā vietā ūdensdrošā iepakojumā.  

 24.3. Demferis  

Troses slāpētājs, kuru var brīvi pārvietot visā troses garumā, attiecīgajā vinčas izmantošanas 

gadījumā. Demferim jābūt spilgtas krāsas, vēlams ar atstarojošiem elementiem, viegli 

pamanāmam no liela attāluma, svarā no 0,5 kg, izmēros: 45cm augstumā (pārlocīts) un 50cm 

platumā. Drīgst izmantot plastikāta, brezenta un citu materiālu, izņemot papīrs, kartons 

utml. celulozes izstrādājumi.  Demferis jālieto: jebkuras vinčošanās laikā, demferis jānovieto 

vidējā trešdaļā attiecība starp mašīnu un nostiprināto vinčas trosi, piemēram, pie koka.  
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Vērtējums un sodi.   

   

Ātrums un laika kontrole   

1. Visā sacensību laikā arī PS pārvietošanās apdzīvotās vietās 50km/h, ārpus apdzīvotām 

vietām pa asfaltētiem koplietošanas ceļiem – 90 km/h, pa grantētiem ceļiem 80 km/h! 

Par atļautā ātruma pārsniegšanu ilgāk par 30 sekundēm:   

• Pirmo reizi: naudas sods 40 EUR   

• otro reizi: sacensībās kopējo saņemto punktu summa tiek samazināta par 10%    

• trešo reizi: izslēgšana no sacensībām.   

Ātruma pārsniegšana var tikt kontrolēta ar Ceļu policijas darbinieku, sacensību organizatora 

nozīmēto personu un/vai „melnās kastes” palīdzību. Sistemātiska un regulāra ātruma 

pārsniegšana laika intervālos, kas ir īsāki par 30 sekundēm, tiek traktēta kā nesportiska 

rīcība, sods – nav ieskaite posmā.   

2. Ja ekipāža nokavē PS startu vairāk kā 30 minūtes, tā skaitās nestartējusi (NS) un ieskaiti 

šajā PS nesaņem. Ja ekipāža nokavē starta laiku mazāku par 30 minūtēm, tā skaitās 

startējusi plānotajā laikā, un šo plānoto laiku tiesnesis fiksē ekipāžas kontrolkartē. 

Dalībnieks, kurš ir nokavējis savu starta laiku, tiek ielaists trasē tikai brīvā „logā”.    

3. Ekipāža skaitās nefinišējusi (NF), ja pārsniedz atļauto laika normu vai pieļaujamo 

kavējumu. Ja neviena ekipāža neiekļaujas noteiktajā laika normā, tad laika norma = pirmās 

finišējušās ekipāžas patērētais laiks x 1,5.  4. Papildsacensību LK un sekciju finišos 

jāatzīmējas ar elektronisko laika reģistrēšanas ierīci (ELFI). Ja trasē kāda elektroniskā 

ierīce ir pazudusi, bet tiesneša klātbūtne šajā vietā nav paredzēta, tad stūrmanis 

kontrolkartē fiksē laiku patstāvīgi. Nozaudētas ierīces gadījumā rezultāts tiek aprēķināts 

pēc „melnās kastes” rādītājiem, bet ja stūrmanis nav fiksējis laiku kontrolkartē, rezultāts 

netiek aprēķināts.   

5. Sacensību dalībniekam izsniegtās laika un distances kontroles iekārtas, kā arī 

kontrolkarte, jānodod sacensību sekretariātā līdz iepriekšējo rezultātu paziņošanai, par 

iekārtu nenodošanu, netiek aprēķināts rezultāts un noteikts naudas sods 100 latu 

apmērā.    

6. Par izstāšanos no sacensībām jāpaziņo: galvenajam sacensību tiesnesim, sacensību 

komisāram vai tehniskajam komisāram 1 stundas laikā no trases atstāšanas brīža, par 

neziņošanu, netiek aprēķināts rezultāts sacensībās un noteikts naudas sods 100 latu 

apmērā   

7. Ir pieļaujams kavējums uz OZ finišu – 30 minūtes, ja Rīkotājs nav noteicis savādāk. Par 

katrām nokavētām nepilnām piecām minūtēm tiek atskaitīts viens atrastais 

kontrolpunkts.   



8. Pēc dienas finiša noteiktā laikā ir jāsasniedz bāzes vieta, kur fotoaparāts, „melnā kaste” 

jānodod tiesnesim, lai fiksētu tajā esošo informāciju. Kavējuma gadījumā – sods 20EUR. 

Kavējuma, kas lielāks par 30 minūtēm, gadījumā rezultāts netiek aprēķināts.   

Kontrolpunkti   

9. Kontrolpunkts, kur fakta fiksēšanai jāizmanto fotoaparāts, tiek ieskaitīts, ja fotogrāfijā 

skaidri saredzami:  

kontrolpunkta numurs, automašīnas starta numurs vai valsts reģistrācijas numurs, viena 

ekipāžas locekļa abas rokas, no kurām viena pielikta pie kontrolpunkta numura 

ierobežojošās apmales vai tieši pie numura, bet otra roka – pie kādas automašīnas 

neatdalāmas virsbūves daļas (antenas, vinču troses, laipas utt. neskaitās 

automašīna!).Ieteicamais fotogrāfijas izmērs 1600x1200 pikseļi.    

10. Meklējamie kontrolpunkti KP, kuru sasniegšana tiek fiksēta ar fotoaparātu. Kontrolpunkti 

dabā izskatās šādi: uz A4 vai A5 izmēra plāksnes vai citas pietiekami noturīgas virsmas tiek 

attēlots kontrolpunkta numurs, kurš tiek piestiprināts redzamā augstumā.   

Ekoloģija un trase.   

11. Zāģēt atļauts tikai nokritušus un nedzīvus kokus! Kategoriski aizliegts bojāt augošus kokus 

vai nodarīt citus bojājumus apkārtējai videi. Sods par ekoloģijas normu pārkāpšanu 150 

EUR vai zaudējumu atlīdzināšana pilnā apmērā par nodarīto kaitējumu, kas var arī tikt 

fiksēti pēc sacensību beigām.   

12. Nenorobežotā trasē aizliegts nobraukt no ceļa vai stigas ar visiem četriem riteņiem, 

izņemot gadījumus, kad nekādi citādi nav iespējams apbraukt priekšā stāvošās ekipāžas 

vai šķēršļus. Šķēršļa apbraukšanas pieļaujamais attālums ir 5 metri no ceļa malas, ja 

apbraucot netiek bojāti augoši koki vai nodarīti citi bojājumi apkārtējai videi. Gadījumā, 

ja ekipāžai rodas nepieciešamība novirzīties no paredzētā maršruta vairāk kā par 5 

metriem, tas ir jāfiksē kontrolkartē, atzīmējot laiku, koordinātes un iemeslu. Sods par 

pirmo kontrolkartē nefiksēto novirzīšanos no trases 1 stunda, par otro 2 stundas utt.   

13. Ja nemarķētā trasē ekipāža navigācijas kļūdas dēļ novirzās no noteiktā maršruta, tai pa 

savām pēdām jāatgriežas trasē tajā pašā vietā. Pretējā gadījumā sods – NF.   

14. Izbraukšana ārpus trases norobežojuma (ierobežojums, apzīmējumi kartē, sacensībām 

atvēlēta teritorija), tiek sodīta ar ieskaites nesaņemšanu konkrētajā posmā (NF).   

15. Ekipāžai jāsaglabā savs maršruts GPS atmiņā 24 stundas. Maršruta pareizību var pārbaudīt 

tiesneši jebkurā tiesnešu punktā vai sekretariātā. Sods par maršruta nesaglabāšanu - 

ieskaites nesaņemšana konkrētajā PS (NF).   

16. „Melnās kastes” bojājumu, barošanas pārtraukumu visā sacensību laikā, vai citu 

traucējumu gadījumā ekipāža saņem NF.   

17. Ar automobili vai ATV nogāzti vārti vai pārrauta trases norobežojuma lenta – NF. Ekipāžas 

dalībnieku vai vinčas troses pārrauta norobežojoša lenta ir jāatjauno pašiem ekipāžas 

dalībniekiem, sods par lentas neatjaunošanu – NF.   

   

Vērtējums   



18. Par, katrā PS vai OZ, iegūto vietu, ekipāža saņem noteiktu punktu skaitu saskaņā ar punktu 

aprēķināšanas tabulu, kas ir pielikums Nr1 Latvijas Trofia reida čempionāta 2013. gada 

nolikumam, Sacensībās uzvar ekipāža ar vislielāko punktu summu.   

19. Izstāšanās vai laika normas pārsniegšanas gadījumā ekipāža saņem ieskaiti (NF – 

nefinišēja) un 0 punktus. Nestartēšanas (NS) gadījumā ekipāža ieskaiti konkrētajā PS 

nesaņem, t.i. kopvērtējumā ieņem zemāku vietu par visos posmos ieskaiti saņēmušām 

ekipāžām.   

20. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem ekipāža, kurai ir vairāk pirmās 

vietas, otrās vietas utt. Vienādu punktu un iegūto vietu skaita gadījumā tiesneši var 

nozīmēt “dueli”.   

21. Orientēšanās zonās augstāku vietu ieņem ekipāža, kura ieguvusi visvairāk punktu no 

atrastajiem kontrolpunktiem. Vienāda KP vērtību gadījumā labāka ir ekipāža, kura posmu 

veikusi īsākā laikā.   

22. PS1,PS2 apļa sacensībās tiek ieskaitīti laika normā veiktie pilnie apļi. Ja apļu skaits vienāds, 

labāka ir ekipāža, kura veikusi apļus ātrāk.   

23. Vienādu punktu gadījumā, konkrētā sacensību posmā, augstāku vietu ieņem ekipāža, kas 

uzrādījusi labāku rezultātu beidzamajā papildsacensībā (PS).   

Citi sodi   

24. Sods par noteiktās kārtības pārkāpumiem   

80 EUR    

sacensību vietā     

25. Drošības jostu un/vai atstarojošo vestu 15 EUR.   

nelietošana      Atkārtoti  50 EUR    

26. „Tuvās gaismas” lukturu nelietošana      15 EUR   

27. Neiemaksāts  ziedojums   sacensību   

 liegts starts   

rīkotājam    

28. Nolikumos noteikto dokumentu trūkums     liegts starts  

29.  Automašīnas  vai   ATV   neatbilstība  Tehniskajiem 

noteikumiem    liegts starts  

30. Reklāmas vai numura zīmju neatbilstība uz 30% no sacensību organizatoram   

transporta līdzekļa     veiktā ziedojuma    

31. Kavējums uz dalībnieku reģistrāciju      15 EUR  

32. Neierašanās uz dalībnieku sapulci          10% no dalības maksas   

33. LKK un KP karšu nozaudēšana         nav ieskaites   

34. Nepakļaušanās oficiālo personu norādījumiem   izslēgšana no sacensībām   

35. Nesportiska rīcība - naudas sods vai izslēgšana no sacensībām   

36. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai citu psihotropo vielu ietekmē - izslēgšana no 

sacensībām  37. Stropes nelietošana vinčošanās laikā - līdz 250 EUR vai nav ieskaites 

konkrētā sacensību posmā. 38.  



Ierašanās LK vai PS finišā – ar transporta līdzekļa palīdzību, Nav   ieskaite  kas 

 nav  sacensību dalībnieks    konkrētajā posmā    

39. Ekipāžas locekļu atrašanās uz automašīnas ārpus salona tās   

 

80 EUR kustības laikā (uz jumta, atbalsta stieņiem, sliekšņiem utt.).     

40. Atkritumu izmešana šim nolūkam neparedzētā vietā - līdz EUR 150.   

41. Sods par iebraukšanu bāzē no nepareizās puses – 80 EUR   

42. Citi apkārtējai videi nodarīti zaudējumi - naudas sods vai izslēgšana no sacensībām.   

43. PS pāragrs starts - +10 minūtes vai tiesnešu lēmums.   

44. Pārējie   sodi   saskaņā   ar   LAF  nacionālo   sporta  kodeksu.    

45. Naudas  sodi   jānomaksā   sacensību   sekretariātā   līdz   iepriekšējo  

 rezultātu   paziņošanai.   

46. Citi pārkāpumi - izskata tiesnešu kolēģija.   

47. Sacensību Organizators var paredzēt sankcijas par citiem pārkāpumiem, to aprakstot 

sacensību dokumentācijā.   

Pārējie noteikumi.   

48. Sacensību rīkotāja paziņojumi dalībnieku sapulcēs, kas nav noformēti rakstiski un 

izsludināti kā papildinājumi   sacensību   nolikumam,  ir   tikai  

rekomendējoša   rakstura. 49. Ja sacensību dalībnieks nav veicis rīkotāja norisē 

paredzēto uzdevumu, tad dalībnieks saņem NF konkrētajā sacensību posmā.   

50. Ja sacensību laikā transportlīdzeklī atrodas pieteikumu anketā nereģistrētas personas, 

ekipāža saņem NF (nefinišs) dotajā PS posmā.   

51. Palīdzība no malas PS posmā – NF dotajā PS.   

52. Sods par neierašanos pirmstarta zonā – 30% no dalības maksas.   
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Biļetens Nr1 

  

Posma 
kārtas 
numurs   

Norises 
laiks   

Norises vieta, 
nosaukums   

Saistītās sacensības   

1 07.05.2022 
Dīķsalas trophy 
2022  

 

2 28-
29.05.2022 Offradland 2022  

Latvijas Trofi reidu 
tūrisma kauss 

3 22-

24.07.2022  
15-

17.07.2022  

Signāls EM 
trophy 2022 

Latvijas Trofi reidu 
tūrisma kauss, NEZ 
čempionāts 

4 20.08.2022 
Zante Trophy 
2022 

Latvijas Trofi reidu 
tūrisma kauss 

 

 

 


