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DD2*257 KANDAVAS LEMANS 

20.10.2018  
Kandava 

Kandava, Jelgavas iela 16, 1012m 
 

NOLIKUMS 
 

1. SACENSĪBU NOSAUKUMS  
DD2*257 KANDAVAS LEMANS 
 

2. RĪKOTĀJI  
Biedrība “Motorsport 77”, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., “Laivinieki”, LV-5101 
E-pasts: info@kartodroms.lv Telefons: +371 2 5 728 211 
 
Sadarbībā ar Latvijas Automobiļu federācijas (LAF) kartinga komisija Adrese: G. 
Zemgala gatve 71, Rīga LV-1039, Latvija  
 

3. KLASES  
DD2  
 

4.  TRASE   
Jelgavas iela 16, Kandava. Trases garums: 1012m.  
Trases virziens: pret pulksteņrādītāja virzienā    
 

5.  SACENSĪBAS REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI  
Šo sacensību nolikums 
LAF nacionālais sporta kodekss     
Pro-Kart sacensību tehniskie noteikumi 2018  
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LAF kartinga komisijas reglamentējošie   
CIK FIA reglamentējoši dokumenti.   
 

6. SACENSĪBU OFICIĀLĀS PERSONAS  
Sacensību komisārs   Dairis Vīksne   
Galvenais Tiesnesis  Jānis Karzjuks 
Distances priekšnieks  Arnis Roze 
Dalībnieku tiesnesis  Gunārs Ķeipāns 
Starta tiesnesis   Normunds Švarcs 
Sacensību galvenais sekretārs  Reinis Riekstiņš 
 
 

7. IEPRIEKŠĒJĀ REĢISTRĀCIJA UN DALĪBAS MAKSA  
Iepriekšējā reģistrācija notiek sūtot e-pastu: info@kartodroms.lv vai pa telefonu 
+37125728 211.	  
Dalības maksa 300 EUR.  
 

8.  DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA UN ADMINISTRATĪVĀ 
PĀRBAUDE    

Vieta: Kandavas Kartodroms, sekretariāts  
Datums un laiks: 20.10.2017 08:00 – 9:45  
Par dalību posmā jānorēķinās reģistrējoties sacensībām.    
 

9. RIEPAS 
Mojo D5 (izmērs 4.5/7.1) max. 5gb priekšējās, 5 gb aizmugurējās 
Lietus riepas Mojo W3 
 

10. TEHNISKĀ PĀRBAUDE  
Vieta: Kandavas Kartodroms, sekretariāts  
Datums un laiks: 20.10.2017 08:00 - 9:45  
 

11. DEGVIELA    
Atļauta degviela ar maksimālo oktāna skaitli 98, kas brīvi pieejama tirdzniecībā.   
 

12. DIENASKĀRTĪBA 
Saskaņā ar dienas kārtību: 
Tehniskā pārbaude 08:00-9:45 
Brīvie treniņi 09:00-9:45 
Dalībnieku sapulce 10:00-10:15 
Kvalicikācija 10:30-10:40 
Sacensību starts 11:30 
Finišs 15:47 
Apbalvošana 16:30 
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13. DALĪBNIEKI    

Sacensībās atļauts piedalīties braucējiem ar LAF vai citu nacionālo ASN izsniegtām 
kartinga licencēm 2018. gadam.  

14. HRONOMETRU TRANSPONDERI  
Sacensību laikā tiks pielietota MyLaps hronometrāžas sistēma. Visiem kartingiem 
obligāti jābūt aprīkotiem ar transponderiem jau dodoties sacensību brīvajos treniņos. 
Transponderiem jābūt uzstādītiem uz kartinga visu sacensību braucienu laikā. 
Sacensību rezultāta laika fiksācija ir sportista atbildība.  

Transpondera fiksācijas kronšteinam jābūt piestiprinātam pirms tehniskās 
pārbaudes. Stiprinājuma vieta pie kartinga sēdekļa aizmugurējās malas, ne augstāk kā 
20cm no trases seguma. Transpondera kronšteinu (skatīt attēlu) lietošana ir obligāta.    
 

15. APBALVOŠANA    
Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji. 
 

16. PROTESTI UN APELĀCIJAS  
Protesti un apelācijas iesniedzamas atbilstoši LAF sporta kodeksam. Sacensību laikā 
komisāra lēmumi, kas publicēti uz oficiālā ziņojuma dēļa nav apstrīdami. 
 

17. PAPILDINFORMĀCIJA  
• Sacensību laikā ir apdrošināta trešās personas civiltiesiskā atbildība.    
• Katrā komandā 2-3 braucēji. 
• Kartingiem tiek noteikts minimālais svars: 

ja komandā 2 braucēji, komandas minimālais svars 350 kg (nosverās katrs 
pilots ar kartingu un tad skaita kopā); 
ja komandā 3 braucēji, komandas minimālais svars 525 kg (nosverās katrs 
pilots ar kartingu un tad skaita kopā). 

• Katrai komandai jāveic minimums 8 maiņas. 
• Benzīna uzpildīšana sacensību laikā notiek tikai speciāli norādītā vietā un ar 

speciāli tam paredzētām piltuvēm (organizators nodrošinās), kas tiks norādīta 
dalībnieku sapulcē. 

• Braukšana boksos: komandas pārstāvis sagaida sportistu, kas brauc boksos, 
noteiktā vietā un pavada līdz boksu izejai. 

• Braucēja maiņa notiek tikai tad, kad kartings pilnībā apstājies. 
• Safety car: brīdī, kad drošības auto ir trasē, boksos iebraukt aizliegts. 
• Maiņas: maiņas ilgums minimums 2 minūtes, pretējā gadījumā sods sākot ar  

30 sekundēm. 


