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SASKAŅOTS APSTIPRINĀTS 
LAF sekretariāts LAF Krosa komisijas 

ģenerālsekretāre  padomes priekšsēdētājs 

                                /L. Medne/ /R. Lilienšteins/ 
2022.gada 01.janvāris                                                     2022.gada 01.janvāris 
  

 

  
 

    

 
LAF FOLKREISA ZIEMAS KAUSA  1.POSMA un  

AUTOKROSA ZIEMAS KAUSA   1. POSMA 
NOLIKUMS 

 
Šīs sacensības tiek rīkotas saskaņā ar Latvijas Automobiļu Federācijas (turpmāk – LAF) 
Nacionālo Sporta Kodeksu un tā pielikumiem (turpmāk – Kodekss), Folkreisa ziemas kausa  un 
Autokrosa ziemas kausa nolikumiem 2022. gadam (turpmāk – Nolikums) un šo sacensību posma 
nolikumu (turpmāk – Posma nolikums). 
 

I. PROGRAMMA 
II. ORGANIZĀCIJA 

III. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
IV. PĀRBAUDES 
V. SACENSĪBU NORISE 

VI. REZULTĀTI 
VII. APBALVOŠANA 

VIII. CITA INFORMĀCIJA 
 

I PROGRAMMA 
 

 12.01.2022.  Pieteikumu pieņemšanas beigu termiņš  
  15.01.2022.  Sacensības 
 
Sestdiena, 15.01.2022. 
8:00 – 9:00 dalībnieku reģistrācija, dokumentu pārbaude 
8:00 – 9:45 automašīnu tehniskā pārbaude 
9.45  dalībnieku sapulce 
10:00 – 10:50  brīvie treniņbraucieni 
11:00             sacensību atklāšana, 1. starts 
 
Turpmāko sacensību norises gaitu nosaka sacensību galvenais tiesnesis, paziņojot to uz oficiālo 
informācijas stendu. 
 

II ORGANIZĀCIJA 

2.1. LAF FOLKREISA ZIEMAS KAUSA  1. POSMA un AUTOKROSA ZIEMAS 
KAUSA 1. POSMA (turpmāk tekstā – sacensību) rīkotājs ir biedrība ”SK Vecpils”, reģ. 
nr.: 40008167967., adrese: “Vītiņi”, Vecpils pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3441, 
Mob. tālr.: +371 26447426 sadarbībā ar LAF Krosa komisiju, adrese: G.Zemgala 71, Rīga, 
LV-1039; folkreiss@laf.lv; mob.: +371 26579000. 
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2.2. Oficiālās personas: 

Sacensību direktors   Kaspars Džeriņš 
Sacensību komisārs    Ģirts Zelmenis 
Sacensību galvenais tiesnesis  Kaspars Butkus 
Sacensību sekretārs   Viesturs Saukāns   
Tehniskais komisijas vadītājs  Modris Volksons 
Distances priekšnieks:   Kaspars Džeriņš 
Dalībnieku tiesnesis:   TN 
Fakta tiesneši: 
- starta tiesnesis   TN   
- pāragra starta tiesnesis   TN 
- finiša tiesnesis   TN 
- Džokera apļa tiesnesis   TN 
Distances tiesneši    

2.3. Oficiālais ziņojumu dēlis 

Oficiālais ziņojumu stends atradīsies pie sacensību sekretariāta. 
 

III VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
 

3.1 Sacensības notiek šādās klasēs: 
3.1.1 Folkreisa Ziemas kauss, individuālā ieskaite 
3.1.2 Folkreisa Ziemas kauss, komandu ieskaite 
3.1.3 Folkreisa Ziemas kauss, Junioru ieskaite 
3.1.4 Folkreisa Ziemas kauss, Dāmu ieskaite 
3.1.5 Folkreisa Ziemas kauss, 4WD ieskaite pilnpiedziņas automašīnām 
3.1.6 Autokrosa ziemas kauss, nacionālā klase 
3.1.7 Autokrosa ziemas kauss, 4WD klase 

 

3.2 Trase: 
Vieta:      Vecpils autotrase, Vecpils pagasts 
Garums:    980 m 
Garums ar Džokera apli:  870 m  
Maksimālais platums:   16 m 
Minimālais platums:   10 m 
Segums:     sniegs, ledus, grunts 
Virziens:     pulksteņrādītāja 

3.3 Pieteikumi: 

3.3.1. Reģistrēšanās sacensībām jāveic līdz 2022. gada 12. janvārim interneta vietnē 
www.folkreiss.lv. 
3.3.2. Dalībniekam, kurš piereģistrējies sacensībām un nevar piedalīties sacensībās, pieteikums 
nekavējoties jāatsauc, pretējā gadījumā LAF Krosa komisijas padome var piemērot sodu. 
3.3.3. Dalībniekam, kurš piereģistrējies pēc Posma nolikumā noteiktā termiņa, tiek palielināta 
dalības maksa par 15 EUR. 
3.3.4. Dalības maksa Folkreisa braucējiem – 50 EUR, autokrosa ziemas kausa braucējiem – 60 
EUR.  
 
3.4. Sacensību automašīnas 
3.4.1. Folkreisa sacensību automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši LAF Krosa komisijas 
apstiprinātiem Folkreisa automašīnu tehniskajiem noteikumiem 2022. gadam. Autokrosa Ziemas 
kausa sacensību automašīnām jābūt sagatavotām atbilstoši Komisijas attiecīgo klašu automašīnu 
tehniskajiem noteikumiem 2022. gadam.  
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3.4.2. Autokrosa automašīnu riepas – bezradžu. Ar iespējām organizatoram koriģēt atļauto riepu 
tipu atkarībā no laika apstākļiem, par ko organizatoram jāpaziņo ne vēlāk kā 12. janvārī. 
Folkreisa automašīnu riepas atbilstoši 2022. gada LAF Folkreisa Tehniskajiem noteikumiem. 
3.4.3. Organizatoram ir tiesības sacensību dienā izvietot reklāmu uz sacensību automašīnām. 
Dalībniekam ir tiesības atteikties izvietot reklāmu, maksājot rīkotājam EUR 75. 

 
 

IV PĀRBAUDES 
 

4.1. Administratīvā pārbaude: 
4.1.1. Administratīvajā pārbaudē piedalīties drīkst tikai braucēji vai viņu oficiālie pārstāvji. 
4.1.2. Administratīvajā pārbaudē jāuzrāda derīga sportista licence. 

4.2. Tehniskā pārbaude 
4.2.1. Visiem braucējiem vai to pārstāvjiem ar automašīnām jāierodas uz tehnisko pārbaudi, kura 
notiks speciāli tam norādītā vietā. 
4.2.2. Ierodoties uz tehnisko pārbaudi, līdzi jāņem dalībnieku kartiņa, automašīnas tehniskā pase, 
drošības karkasa sertifikāts un sportista ekipējums. 
4.2.4. Dalībnieks, kurš nokavējis tehnisko pārbaudi, var to veikt vēl 60 minūšu laikā pēc 
sacensību programmā noteiktā pamatlaika beigām, samaksājot soda naudu 15 EUR. 

 
 

V REZULTĀTI 
 

5.1. Uz oficiālā informācijas stenda tiks publicēti visu braucienu un gala rezultāti. 
 

VI APBALVOŠANA 
 

6.1. Oficiālā apbalvošana (tiek apbalvoti braucēji šādās ieskaitēs): 

6.1.1 Folkreisa Ziemas kauss, individuālā ieskaite                                       1.-3.vieta 
6.1.2 Folkreisa Ziemas kauss, komandu ieskaite                                          1.-3.vieta 
6.1.3 Folkreisa Ziemas kauss, Junioru ieskaite                                             1.-3.vieta 
6.1.4 Folkreisa Ziemas kauss, Dāmu ieskaite                                               1.-3.vieta 
6.1.5 Folkreisa Ziemas kauss, 4WD ieskaite pilnpiedziņas automašīnām   1.-3.vieta 
6.1.6 Autokrosa ziemas kauss, nacionālā klase                                            1.-3.vieta 
6.1.7 Autokrosa ziemas kauss, 4WD klase                                                  1.-3.vieta 

Apbalvojamo dalībnieku skaits var tikt koriģēts atkarībā no attiecīgās klases dalībnieku skaita! 
Uz apbalvošanu braucējiem jāierodas braucēja kombinezonā. 
 

VII CITA INFORMĀCIJA 

7.1 Apkārtējās vides aizsardzība: 

7.1.1 Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandai rezervētajā vietā dalībnieku parkā, 
tiktu noklāts plastikāta paklājs ne mazāks nekā 4m x 5m, lai aizsargātu eļļu, degvielas 
u.c. tehniska šķidruma ieplūšanu augsnē. 

7.1.2 Eļļas un citu šķidrumu izliešana ir atļauta tikai speciāli paredzētajā tvertnē, kas atrodas 
Dalībnieku parkā pie mazgātavas. 

7.2  Dalībnieku parks: 

7.2.1. Katrs braucējs ir atbildīgs par to, lai viņa komandas stāvvietā redzamā vietā dalībnieku 
parkā atrastos ugunsdzēšamais aparāts. 

7.2.2 Komandas ir atbildīgas par atkritumu aizvākšanu savā stāvlaukumā visa pasākuma laikā 
un pēc sacensībām, atstājot vietu tādā stāvoklī, kādā tā tika saņemta. 

7.2.3 Aizliegta atklātas uguns un ugunskuru kuršana dalībnieku parkā. 
7.2.4 Katram dalībniekam tiek piešķirtas 1+3 (kopā četras) aproces un iebraukšana dalībnieku 

parkā atļauta 2 (diviem) transportlīdzekļiem. Aproces tiks izsniegtas tikai sacensību 
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dalībniekam vai pieteicējam, uzrādot braucēja vai pieteicēja licenci. Pārējiem ir 
jāiegādājas biļetes un automašīnas stāvvieta atbilstoši pasākuma cenrādim, nepārsniedzot 
valstī noteikto pasākuma apmeklētāju skaitu. 

7.2.5 Dalībnieku parkā dalībniekiem jānorobežo sava tehniskā vieta, lai tai nebūtu viegla pieeja 
nepiederošām personām, t.i. skatītājiem. 

7.2.6 Dalībnieki sacensību laikā atrodas dalībnieku parka zonā un ievēro distancēšanās 
noteikumus no citiem cilvēkiem. 

7.2.7 Par bīstamu pārvietošanos dalībnieku parkā ar motorizētiem transportlīdzekļiem (skūteri, 
mopēdi u.tml.), kas rada apdraudējumu citām personām un mantai, tiek piešķirts sods 
EUR 50 apmērā. 

7.3. Dalībnieku tiesnesis: 
7.3.1. Dalībnieku tiesnesis būs atpazīstams pēc speciālas vestes ar uzrakstu. 
7.3.2. Viņa atrašanās vieta ir sekretariāta tuvumā vai  pie oficiālā ziņojumu dēļa. 
 
7.4. Atbildība: 
7.4.1. Ikviens, kurš piedalās sacensībās, pats uzņemas risku un jebkādu atbildību par savu 

rīcību. Latvijas Automobiļu federācija, sacensību organizators vai tiesneši nedrīkst 
nepamatoti tikt vainoti, ja izdarīti miesas vai mantas bojājumi.  

7.4.2. Ikvienam sacensību dalībniekam un apmeklētājam ir jābūt atbildīgam, nedrīkst apmeklēt 
pasākumu, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) 
vai ja jums ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija. Pasākuma laikā 
jāievēro visi ar vīrusa Covid-19 izplatību saistītie ierobežojumi! 

7.4.3. Tiek ievērotas visas LAF vadlīnijas sacensībām Covid-19 apstākļos un Covid-19 plāns. 
Par noteikumu pārkāpumiem tiks ziņots Komisāram soda piešķiršanai. 

7.4.4. Piedaloties sacensībās, dalībnieks un viņa komandas locekļi apstiprina, ka ir iepazinušies 
un ievēros Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

7.4.5. Tiek ievērotas visas LAF vadlīnijas sacensībām Covid-19 apstākļos un Covid-19  plāns. 
Par noteikumu pārkāpumiem tiks ziņots Komisāram soda piešķiršanai. 

7.4.6. Visus protestus un/vai apelācijas ir jāiesniedz atbilstoši LAF Nacionālajam sporta 
kodeksam. Visi protesti un/vai apelācijas ir jāsagatavo rakstiski un jāiesniedz galvenajam 
tiesnesim vai viņa asistentam, vai, ja viņi nav pieejami, sacensību komisāriem, kopā ar 
protesta un/vai apelācijas maksu. 
 

Veiksmīgus startus un finišus! 
 
Sacensību rīkotājs 
Biedrība „SK Vecpils”      Kaspars Džeriņš 

 


