Pielikums ziemas posmiem apstiprināts;
2014.gada 10.decembrī biedrības „Sk Krauķi” valdes sēdē.
„Sk Krauķi” ziemas amatieru autokrosa

Noteikumi
Vispārējie noteikumi.
1. Treniņu rīkošana.
3. Treniņu dienas kārtība
4. Treniņu dalībnieki, pieteikumi, pārbaude.
5. Sporta automašīnas, grupas, klases,dalībnieki.
6. Informācija.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka autokrosa treniņu rīkošanas, norises un tiesāšanas kārtību, kā arī
prasības autokrosa dalībniekiem un vērtēšanas kārtību..
1.2. Autokross tiek rīkots kā biedrības „Sk Krauķi” ietvaros , kurā piedalās jebkurš sportists
kura automašīna atbilst “Sk Krauķi “tehniskā nolikuma prasībām.
1.3. Nolikuma papildinājumi tiek paziņoti autokrosa posma norises dienā dalībnieku
sapulcē.
1.4. Par šajā nolikumā neatspoguļotiem jautājumiem lēmumu pieņem:
1) Galvenais treniņu uzraugs , ja lēmums tiek pieņemts treniņu norises laikā;
2) “Sk Krauķi” , ja lēmums tiek pieņemts citā laikā.
2. Treniņu rīkošana
2.1. Treniņus šo noteikuma ietvaros rīko biedrība “Sk Krauķi”.

2.2. Treniņus tiesā un uzrauga „Sk Krauķi” apstiprināti tiesneši.
3. Norises vieta un dienas kārtība
3.1. „Sk Krauķi” ziemas amatieru autokross notiek Ventspils novada Ugālē „Sk Krauķi”
autotrasē.
3.2. Treniņu dienas kārtība.
08:00 – 9: 00 dalībnieku reģistrācija, dokumentu pārbaude
09:00 – 9 : 30 automašīnu tehniskā pārbaude
09 : 30 dalībnieku sapulce
09:45 parāde, treniņbraucieni
10.00 treniņu 1.starts
Treniņu rīkotājs var noteikt citu dienaskārtību par to iepazīstinot dalībniekus.
3.3.Turpmāko treniņu norisi, vadoties no dalībnieku skaita un laika apstākļiem, treniņu
norises dienā nosaka galvenais trases uzraugs un paziņo to dalībnieku sapulcē, un uz oficiālā
informācijas stenda. Startalaiku pēc pārtraukumiem paziņo komentētājs.
4. Dalībnieki, pieteikumi, pārbaude.
4.1. Treniņos atļauts startēt sportistiem, kuri sasnieguši 12gadu vecumu un kuru automašīnas
atbilst 2012.gada Sk Krauķi Tehniskā nolikuma prasībām.(mājaslapā www.skkrauki.lv)
4.2 Dalībnieku reģistrācija un dokumentu pārbaude notiek saskaņā ar noteikumiem.
4.3.Reģistrācijas laikā sportists paziņo savu oficiālo pārstāvi.
4.4. Pieteikties dalībai posmā var mājas lapā www.skkrauki.lv ,vai pa tālruni 22306575 –
nosūtot īsziņu, ne vēlāk kā līdz treniņu nedēļas ceturtdienai pl.23:00

. Piesakoties jāuzrāda:
 vārds, uzvārds,vieta kuru pārstāv
 grupu, kurā startē,automašīnas marka,(dalībnieka) numurs
4.7. Tikai oficiālais pārstāvis posma norises laikā ierodas sekretariātā vai pie trases galvenā
uzrauga, lai iesniegtu paziņojumus, protestus un tml.
5. Sporta automašīnas,grupas, klases,dalībnieki.
Ziemas treniņos drīkst piedalīties visas klases automašīnas (priekšpiedziņas brīvā
klase;priekšpiedziņas standarta klase;aizmugures brīvā klase;aizmugures standarta klase;
Open klase)
5.1. Ziemas treniņi notiek sekojošās grupās un automašīnu klasēs (nedalot pēc automašīnu
piedziņas vai kubatūras, bet gan pēc riepu kategorijām kādas ir minētas šajā papildinājumā):
Aotokrosa klases;
1) Grupā bez radzēm un ar ielas radzēm līdz radžu izbīdījums no riepas gumijas ne vairāk kā
2,5 mm. Radzēm jābūt rūpnieciski ražotām, lai ar tādām drīkstētu piedalīties ceļu satiksmē.
(Drīkst izmantot sporta riepas Nišpa ar vai bez radzēm. Ziemas sezonā drīkst piedalīties ar
visa veida sporta tipa riepām bez radzēm.)
2) Grupā ar sporta radzēm.Radžu izmērs līdz 7mm
6. Informācija;
6.1 Nakts autokrosa punkti netiks skaitīti pie ziemas sezonas kopvērtējuma
6.2 Ziemas sezona tiks uzskatīta par notikušu ja būs iespējams sarīkot pietiekamu skaitu
treniņus kā minēts galvenajā treniņu nolikumā (skatīt mājaslapā www.skkrauki.lv)
6.3Ziemā, nakts autokros arīkošanas gadījumā dalībniekiem automašīnas ir jāaprīko ar
priekšējās gaismas lukturiem, kuru spuldžu jauda nedrīkst būt lielāka par 21 w katra.
6.4Lukturi ir jānovieto automašīnas priekšpusē tā lai pēc iespējas labāk iezīmētu automašīnas
gabarītus
.6.5Ar LED gaismas virtenēm drīkst automašīnu aprīkot bez ierobežojumiem. (Izrotāt samēra
robežās)

6.6Tehniskā komisija un reģistrācija sākas 2 stundaspirms posmā paredzētā startalaika.
Pārējos jautājumos vadīties pēc”SkKrauķi “treniņu nolikuma mājas lapāwww.skkrauki.lv

