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1. PROGRAMMA.
2. 2022. gada Latvijas Trofi reidu tūrisma kauss 2. posms “OFFROADLAND GROBIŅA 2022”

(turpmāk - sacensības) notiek 2022. gada 28. maijā Latvijā, Grobiņas novadā.
Visiem sporta dalībniekiem reģistrācija un tehniskā komisija notiek, Grobiņā, Stadionā
koordinātes: 56°32'15.8"N 21°10'13.1"E

1.1. Paralēli sacensību posmam notiek Trofi Reida Apļu Seriāla 2022 izcīņas 2. posms
„OFFROADLAND GROBIŅA 2022” skatīt pielikumu Nr.1

Sestdien, 28. maijāī:
Pl. 08:00 -10:00  - Dalībnieku reģistrācija.
Pl. 08:00 - 10:00 - Tehniskā komisija.
Pl. 10:10 - Dalībnieku sapulce.
Pl. 11:00 – Starts
Pl. 19:00 – Pirmās ekipāžas finišs.
Pl. 21:00 - Rezultātu paziņošana uz oficiālā informācijas stenda
Pl. 21:30  - Uzvarētāju apbalvošana

2.1 Sacensības notiek saskaņā ar “ TŪRISMA KAUSS 2022” nolikumu.
3. ORGANIZĀCIJA.

Sacensības rīko: LAF biedrs – Biedrība “Autosports Liepāja”, reģ. Nr. 40008296986, adrese: Liepaja,
Ganibu iela 123A, LV-3411
tel. Mārtiņš Kesus (LV), GSM +371 26840026

4. Pasākuma direktors – Mārtiņš Kesus (LV), GSM +371 26840026

✔ Sporta komisārs – Krišjānis Vīdušs (LV), GSM +371 26664992

✔ Tehniskais komisārs – Māris Podiņš (LV), GSM +371 29510940



✔ Galvenais tiesnesis – Gabriels Žīgurs(LV) GSM +371 29250112

✔ Dalībnieku tiesnesis – Martins Dobelis

✔ Sacensību sekretārs – Līga Kesus

✔ Medicīnas nodrošinājums – Inese Lācīte (LV), GSM +371 26586206

5. DALĪBNIEKU AUTO UN EKIPĒJUMS.
5.1 Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona. Pie stūres esošajam dalībniekam jābūt derīgai

atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai. Visiem sporta klases ekipāžas dalībniekiem ir
nepieciešama licence.

5.2 Startējošajai automašīnai jābūt ar derīgu ikgadējās Tehniskās apskates uzlīmi un derīgu OCTA
polisi.

5.3 AUTO ieskaites dalībnieki startē individuāli (visa veida pašizvilkšanās līdzekļi atļauti).
5.4 Ekipējums:

✔ Pārtikas un dzeramā ūdens minimums katram ekipāžas dalībniekam (12 stundām).

✔ Laika apstākļiem piemērots apģērbs.

✔ Digitālā fotokamera.

✔ GPS, portatīvais dators (ieteicams).

✔ Lukturītis, velkamais striķis, koku aizsargštrope, ugunsdzēšamais aparāts un Liepājas rajona

karte.

✔ Viena Android operētājsistēmas ierīce, ar interneta pieslēgumu un GPS uztvērēju ar

uzstādītu applikāciju BlackBox 4x4, kas nodrošināta ar pastāvīgu barošanu visu sacensību
laiku.

6. KUSTĪBA.
6.1 Sacensību distances kopgarums ~250 km jeb ~7 stundas.
6.2 Sacensību dalībnieku uzdevums – veikt sacensību organizatora nosprausto maršrutu ar leģendas,

norāžu un kartes palīdzību noteiktā laikā, atrast un sasniegt visus uzdotos kontrolpunktus, ar
transporta līdzekļiem piebraucot tiem klāt, ja tas ir prasīts un nofotografēties. Ievērot visa veida
organizatoru doto uzdevumu izpildīšanu.

7. ATBILDĪBA UN DROŠĪBA



7.1 Sacensību laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par
sevi, citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem.

7.2 Pieteikums par dalību pasākumā apstiprina, ka dalībnieks ir iepazinies ar OFFROADLAND GROBIŅA
2020 Tūrisma kausa nolikuma noteikumiem, pilnībā piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

7.3 Organizators var veikt jebkāda veida ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.
8. PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA.
8.1 Dalības maksa automašīnu kategorijās, – Aizpildot pieteikuma anaketu līdz 1. maijam 120 EUR. , pēc

1.maija 150 EUR. Samaksu veikt sacensību dienā.
8.2 Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu https://www.offroadland.lv/Reg1,.

Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 26840026.

9. CITA INFORMĀCIJA.
Pasākuma dalībnieku nakšņošana iespējama apkārtnē esošajos viesu namos - sīkāka informācija ir
pieejama internetā - https://grobinasturisms.lv/lv/viesu-nami-2/.
Jebkuru informāciju par šo pasākumu var iegūt pa tālr. +371 26840026 (Mārtiņš)

Sacensību direktors: /Mārtiņš Kesus/

2022. gada. 17. marts

https://www.offroadland.lv/Reg1
https://grobinasturisms.lv/lv/viesu-nami-2/


Pielikums Nr.1
Trofi Reida Apļu Seriāla Kauss 2022 izcīņas 2. posms

„OFFROADLAND GROBIŅA 2022”

Trofi Reida Apļu Seriāla 2020 izcīņas 1. posms “OFFROADLAND GROBIŅA 2020” (turpmāk - sacensības)
notiek 2022. gada 28. maijā Latvijā, Grobiņass novadā.

Visiem sporta dalībniekiem reģistrācija un tehniskā komisija notiek, Grobiņā, Stadionā
koordinātes: 56°32'15.8"N 21°10'13.1"E

 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;

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

✔ “CT2” – individuāli startējošas ekipāžas ar “CT2” kategorijas automašīnu;

✔ “CT STANDARTS” – individuāli startējošas ekipāžas ar CT STANDARTS kategorijas

automašīnu;

1.1. Sacensības notiek saskaņā ar Trofi Reida Apļu Seriāla Kauss 2022. gada nolikumu.

2. ORGANIZĀCIJA.
Sacensības rīko: LAF biedrs – Biedrība “Autosports Liepāja”, reģ. Nr. 40008296986, adrese: Liepaja,
Ganibu iela 123A, LV-3411
tel. Mārtiņš Kesus (LV), GSM +371 26840026

2.1

✔ Pasākuma direktors –  Mārtiņš Kesus (LV) GSM +371 26840026

✔ Sporta komisārs – Krišjānis Vīdušs (LV) GSM +371 2664992

✔ Tehniskais komisārs – Māris Podiņš (LV), GSM +371 29510940



✔ Galvenais tiesnesis – Gabriels Žīgurs(LV) GSM +371 29250112

✔ Dalībnieku tiesnesis – Valdis Madernieks (LV)

✔ Sacensību sekretārs – Līga Maderniece

✔ Medicīnas nodrošinājums – Inese Lācīte (LV), GSM +371 26586206

3. DALĪBNIEKU AUTO un ATV, TO EKIPĒJUMS.
3.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu. Pie stūres

esošajam dalībniekam jābūt derīgai atbilstošas kategorijas autovadītāja apliecībai, kā arī visiem
dalībniekiem ir jābūt spēkā esošai licencei.

 

Katram ekipāžas dalībniekam ir jābūt oranžas, zaļas vai dzeltenas 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,
Apvidus automašīnu ieskaites dalībniekiem Ir obligāta aizsargķiveres izmantošana visā sacensību

norises laikā. ATV ieskaites dalībniekiem ir Pieļaujams izmantot tikai motoru sporta veidu ķiveres ar
“E22” sertifikāciju un augstāku, 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. Tiek ieteiktas 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. Nav pieļaujamas celtniecības, ielas velosporta ķiveres, kā arī visa veida mīkstās
(auduma) ķiveres.

4. KUSTĪBA.
4.1 Dubļu apļa distances garums tiks paziņots Dalībnieku sapulces laikā.
4.2 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.
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 Trofi Reida Apļu Seriāla
Kauss 2022. gada nolikumu, kā arī konkrētā pasākuma papildus nolikumu, pilnībā piekrīt tiem un
apņemas tos ievērot.

6. PIETEIKUMI UN ZIEDOJUMI.
6.1. ATV (kvadricikliem) Aizpildot pieteikuma anaketu līdz 1. maijam 50 EUR. , pēc 1.maija 80 EUR. Samaksu

veikt sacensību dienā.

6.2. Ziedojums CT1 un CT2 automašīnu kategorijās, Aizpildot pieteikuma anaketu līdz 1. maijam 50 EUR. ,
pēc 1.maija 100 EUR. Samaksu veikt sacensību dienā.

6.3. Pieteikties sacensībām var, aizpildot pieteikuma anketu https://www.offroadland.lv/Reg1,.
Reģistrācijas neskaidrību gadījumos, lūdzu zvanīt pa tālr. +371 26840026.

7. PROTESTI UN APELĀCIJA.
7.1. Protesta drošības naudas summa 100 EUR.

8. CITA  INFORMĀCIJA.
8.1. Organizators nodrošina netālu no bāzes vietas tehnisko a/m stāvvietas. Pasākuma dalībnieku

nakšņošana iespējama apkārtnē esošajos viesu namos - sīkāka informācija ir pieejama internetā -
https://grobinasturisms.lv/lv/viesu-nami-2/.

Sacensību direktors:
/Mārtiņš Kesus/

2020. gada. 17. marts

https://www.offroadland.lv/Reg1
https://grobinasturisms.lv/lv/viesu-nami-2/

