
Latvijas Trofi reidu 
 Tūrisma kausa izcīņas 1. Posma 

 sacensību “Nakts Labirints 2023” 
 Papildus Nolikuma 

 

BIĻETENS Nr. 1 

2023.gada 18.februārī 
Rīgā 
 

Tiek papildināts sekojošais:  

2. Organizācija: 

v Sacensību sekretārs – Anete Žīgure  
v Medicīnas nodrošinājums– Jeļena Makejeva tālr. 26190618 
 
10. Sodi: 

10.1. 

Pārkāpums Sods 

Noteiktās kārtības pārkāpumi sacensību vietā 70 EUR 

Drošības jostu un/vai atstarojošo vestu nelietošana 14 EUR 

Atkārtoti: 40 EUR 

Gaismas ierīču nelietošana atbilstoši CSN 14 EUR 

Neiemaksāts ziedojums sacensību rīkotājam liegts starts 

Nolikumos noteikto dokumentu trūkums liegts starts 

Automašīnas vai ATV neatbilstība tehniskajiem noteikumiem liegts starts 

Reklāmas vai numura zīmju neatbilstība uz transportlīdzekļa 30% no dalības maksas 

Kavējums uz dalībnieku reģistrāciju 14 EUR 

Neierašanās uz dalībnieku sapulci 10% no dalības maksas 

LKK un KP karšu nozaudēšana Nav ieskaites 

Nepakļaušanās oficiālo personu norādījumiem Izslēgšana no 

sacensībām 

Nesportiska rīcība Naudas sods vai 

izslēgšana no 

sacensībām 



Transportlīdzekļa vadīšana alkohola vai citu psihotropo vielu 

ietekmē 

Izslēgšana no 

sacensībām 

Stropes nelietošana vinčošanās laikā līdz 200 EUR vai nav 

ieskaites konkrētā 

posmā 

Ierašanās LK vai PS finišā – ar transporta līdzekļa palīdzību kas nav 

sacensību dalībnieks 

Nav ieskaite konkrētajā 

posmā 

Ekipāžas locekļu atrašanās uz automašīnas ārpus salona tās 

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

70 EUR 

Atkritumu izmešana šim nolūkam neparedzētā vietā 140 EUR 

Sods par iebraukšanu bāzē no nepareizās puses 70 EUR 

Citi apkārtējai videi nodarīti zaudējumi naudas sods vai 

izslēgšana no 

sacensībām 

PS pāragrs starts +10 minūtes vai 

tiesnešu lēmums 

Sacensību laikā transportlīdzeklī atrodas pieteikumu anketā 

nereģistrētas personas 

NF (nefinišs) dotajā PS 

Palīdzība no malas PS posmā NF dotajā PS 

 

10.2. Pārējie sodi saskaņā ar LAF nacionālo sporta kodeksu.  
10.3. Naudas sodi jānomaksā sacensību sekretariātā līdz iepriekšējo rezultātu 
paziņošanai. 
10.4. Citi pārkāpumi - izskata tiesnešu kolēģija.  
10.5. Sacensību Organizators var paredzēt sankcijas par citiem pārkāpumiem, to 
aprakstot sacensību dokumentācijā. 
10.6. Sacensību rīkotāja paziņojumi dalībnieku sapulcēs, kas nav noformēti rakstiski 
un izsludināti kā papildinājumi sacensību nolikumam, ir tikai rekomendējoša 
rakstura. 
10.7. Ja sacensību dalībnieks nav veicis rīkotāja norisē paredzēto uzdevumu, tad 
dalībnieks saņem NF konkrētajā sacensību posmā. 
10.8. Ja „Melnā kaste 4x4” darbība tiek traucēta dalībnieka vainas dēļ, ekipāža 
nesaņem ieskaiti dotajā posmā. 
 
Sacensību Organizātors:  eparaksts  /Edvīns Bauers/ 


