
Autosprints 
Sezonas ieskaitei, kā arī katrā posmā tiek doti šādi 

punkti: 

1. Formulai 3 braucieni pa 3 apļiem: 
1.vieta                                 21.p 

2.vieta                                 20.p 

3.vieta                                 19.p 

4.vieta                                 18.p 

5.vieta                                 17.p 

6.vieta                                 16.p 

7.vieta                                 15.p 

8.vieta                                 14.p 

9.vieta                                 13.p 

10.vieta                               12.p 

11.vieta                               11.p 

12.vieta                               10.p 

13.vieta                                9.p 

 

1.1.Pārējie dalībnieki klasē, kuri pēc laika kontroles 

rezultāta ir ierindojušies aiz 13.vietas tiek doti 9.punkti, 

ja dalībnieks būs finišējis visus 9 apļus. 

1.2.Dalībniekiem, kuri iebraucienos visus distances apļus 

nebūs veikuši, tiks dots 1 punkts par katru braucienā 

nofinišēto apli.  

2.Formulai 4 iebraucieni pa 3 apļiem: 
punkti tiek doti 1.vietai – 21 punkts līdz 10.vietai – 12 

punkti (skatīt tabulu augšā). Pārējiem, kas veikuši visus 

apļus – 12 punkti. 

Kas nav veikuši visus apļus, tiek dots 1 punkts par katru 

nofinišēto apli. 

3.Formulai 2 iebraucieni pa 3 apļiem: 



Punkti tiek doti 1.vietai – 21 punkts līdz 15.vietai – 7 

punkti (skatīt tabulu augšā). Pārējiem, kas veikuši visus 

apļus – 7 punkti. 

Kas nav veikuši visus apļus, tiek dots 1 punkts par katru 

nofinišēto apli. 

4.Formulai 2 iebraucieni pa 2 apļiem: 
Punkti tiek doti no 1.vietai – 21 punkts līdz 16.vietai – 6 

punkti (skatīt tabulu augšā). Pārējiem, kas veikuši visus 

apļus – 6 punkti. 

Kas nav veikuši visus apļus, tiek dots 1,5 punkti par 

katru nofinišēto apli. 

5.Formulai 4 iebraucieni pa 2 apļiem: 
Punkti tiek doti 1.vietai – 21 punkts līdz 14.vietai – 8 

punkti (skatīt tabulu augšā). Pārējiem, kas veikuši visus 

apļus – 8 punkti. 

Kas nav veikuši visus apļus, tiek dots 1 punkts par katru 

nofinišēto apli 

6.Sezonas kopvērtējumā vērā tiek ņemti savāktie 

sezonas ieskaites punkti. Ja punkti sakrīt, tad noteicošais 

ir visu sezonas posmu summārais laika kontroles 

rezultāts pa posmiem.  Kam labāks summārais laiks 

kopā, tam arī augstāka vieta sezonas kopvērtējumā. (Šis 

punkts darbojas gadījumā, ja punkti ir vienādi). 

7.Sezonas kopvērtējumā dalībniekiem vērā tiks 

ņemta visu posmu punktu summa un atskaitot vissliktāko 

rezultātu kādā no posmiem. Ja dalībnieks uz kādu no 

treniņiem nebūs ieradies, viņam sezonas tabulā būs 

vienkārši - (svītriņa), un tas neskaitās kā sliktākais 

rezultāts. 


