Biedrība „SK Krauķi”
Lidotāju 22-15, Ventspils, LV-3602
__________________________________________________________________________
Ventspils
2014.gada 17.aprīlī

Lai popularizētu, iesaistītu un dotu iespēju piedalīties sacensībās tiem dalībniekiem, kuriem
nav sava autokrosa tehnika, kā arī, lai dotu iespēju katram kas to vēlas pārbaudīt vai šis
atpūtas veids vai hobijs ir tas ar ko viņš vēlas nodarboties, biedrība „SK Krauķi” 2014.gada
sezonā ir izstrādājusi nolikumu komandas vērtējumam visas sezonas garumā.

1. Nolikums komandas vērtējumam.
1.1.Katra posma visi priekšpiedziņas brīvās klases pamatdalībnieki piedalās komandas
vērtējumā.
1.2.Katrs Six Free mehāniķiem grupas dalībnieks pie reģistrācijas norāda kurā komandas
vērtējumā startēs neatkarīgi ar kura dalībnieka krosa auto. Drīkst tikai ar to dalībnieku krosa
mašīnām, kas tajā dienā(posmā)startējuši pamatsacensībās. Six Free mehāniķiem drīkst
piedalīties tikai vīrieši.
1. 3. Katrs Six Free dāmām grupas dalībnieks pie reģistrācijas norāda kurā komandas
vērtējumā startēs neatkarīgi ar kura dalībnieka krosa auto. Drīkst tikai ar to dalībnieku krosa
mašīnām, kas tajā dienā(posmā)startējuši pamatsacensībās. Six Free dāmām drīkst
piedalīties tikai sievietes.
1.4.Komandas vērtējuma ieskaite notiek ņemot vērā pamatdalībnieka finālbrauciena punktus
+ Six Free mehāniķiem + Six Free dāmām punktu summu.
1.5. Six Free gan mehāniķu gan dāmu klasē tiek doti punkti pēc tāda paša principa kā A
fināla pamatbraucējiem.
2. Galvenie nosacījumi, braukšanas kārtība un rezultātu vērtēšana.
2.1. Six Free mehāniķiem un Six Free dāmām klases veic atsevišķi 1 braucienu 6 apļu
garumā.
2.2. Komandas vērtējumā drīkst piedalīties visa veida piedziņu, grupu un klašu sporta
automašīnas, kuras sacensību dienā ir pieteikušas savu dalību sacensībās un ir izgājušas
tehnisko komisiju.
2.3. Six Free-mehāniķiem un Six Free dāmu braucienos, dotajā sacensību dienā nedrīkst
braukt pamatsacensību dalībnieki.
3. Galvenie nosacījumi.
3.1. Komandas dalībnieka ekipējumam ir jāatbilst SK Krauķi tehniskā nolikuma prasībām.

3.2. Komandas dalībniekam ir jāievēro visas sacensību nolikuma prasības.
4. Braukšanas kārtība un rezultātu vērtēšana.
4.1. Komandu vērtējuma braucienos tiek veikti un vērtēti katras grupas 6 apļu rezultāti.
4.2. Reģistrācija sākas pēc finālbrauciena, kad par to paziņo sacensību organizators.
4.3. Katras grupas braucējam tiek dota iespēja savu starta pozīciju izlozēt.
4.4. Punktu skaitīšana tiek pielīdzināta formulai 18;15;13;11;10;9;8.............katrā grupā.
4.5. Six Free mehāniķiem un Six Free dāmām apbalvošana notiek katras sacensības beigās.
4.6. Komandas vērtējuma apbalvošana notiek sezonas beigās SK Krauķi noslēguma
pasākumā.

