Mehu Dienu 2018 skaistuma konkurss
Sporta un atpūtas kompleksā „Rullītis”
2018. gada 21. aprīlis
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1. Sacensību programma:
09:00–11:00
11:00–15:00
19:30–20:00

Dalībnieku reģistrēšanās
Konkurss
Apbalvošana

2. Sacensību raksturojums
2.1. Skaistumkonkurss notiek 2018. gada 21. aprīlī, Jelgavā, sporta un atpūtas kompleksā
„Rullītis” “Mehu Dienas 2018” ietvaros.
2.2. Par šajā nolikumā neatrunātiem jautājumiem lēmumus pieņem sacensību galvena is
tiesnesis.
2.3. Papildus izmaiņas par sacensībām tiek paziņotas dalībniekiem sacensību dienā pirmajā
sapulcē vai arī pirms sacensībām individuāli izsūtot informāciju.

3. Reģistrācija un tās noteikumi
3.1. Reģistrācija mājas lapā www.mehudienas.lv notiek no 22.03.2018 plkst. 00:00 līdz
16.04.2018 plkst. 00:00. Apstiprinājums par pieteikšanos mājās lapā tiks izsūtīts uzreiz
pēc reģistrācijas.
3.2. Dalībnieku skaits ir ierobežots – katrā klasē maksimālais dalībnieku skaits 8 automašīnas,
kopā 16 auto.
3.3. Reģistrējoties dalībnieks iesūta vismaz 3 auto fotogrāfijas, pēc kuru apskatīšanas
galvenais tiesnesis pieņem lēmumu, kuras automašīnas pieņemt konkursam. Informāc iju
par dalību vai atteikumu dalībnieks saņem līdz 18.aprīlim.
3.4. Dalībnieki tiek reģistrēti divās klasēs: retro automašīnas (nav obligāti jābūt vēsturiska ja m
statusam) un ielas automašīnas.
3.5. Retro klase – automašīnas, kuru izgatavošanas gads ir līdz 1988.gadam; ielas klase automašīnas, kuru izgatavošanas gads sākas no 1989.gada ar veiktiem uzlabojumie m
(automašīnas bez uzlabojumiem disciplīnā nepiedalās).
3.6. Dalībniekam jābūt mašīnas īpašniekiem.
3.7. Dalībniekam reģistrējoties jānorāda sekojoša informācija:
3.7.1. Vārds:
3.7.2. Uzvārds:
3.7.3. Kontakttālrunis:
3.7.4. E-pasts:
3.7.5. Dalības klase: retro/ielas klase
3.7.6. Automašīnas marka un modelis:
3.7.7. Automašīnas izlaiduma gads:
3.7.8. Automašīnas valsts numurzīme;
3.8. Dalības maksa disciplīnai, reģistrējoties internetā www.mehudienas.lv: 5 EUR.

3.9. Reģistrējoties mājas lapā, cenā ir iekļauta ieeja pasākumā. Uz e-pastu tiek saņemta
reģistrācijas karte, kura jāuzrāda pie ieejas.
3.10.
Dalības maksa tiek iekasēta sacensību dienā pie reģistrācijas.
3.11.
Pie reģistrācijas tiek izsniegta dalībnieku aproce, dalībnieku uzlīme. Uzlīme
jāizvieto, ievērojot rīkotāja izdoto novietojuma plānu. Bez uzlīmes piedalīties sacensībās
ir aizliegts.
3.12.
Dalības maksa tiek atmaksāta dalībniekam 100% apmērā, ja sacensības nenotiek
rīkotāja vainas dēļ.
3.13.
Dalībnieks konkursa laikā nedrīkst atrasties alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo
vielu ietekmē. Sods – izslēgšana no konkursa.
3.14.
Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, pilnībā uzņemas faktisku un juridisk u
atbildību par automašīnu, uzvedību sacensību laikā, kā arī par bojājumiem, kas nodarīti
organizatora vai trešo personu mantai vai veselībai.
3.15.
Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts no disciplīnas.
Lēmumu pieņemt var sacensību tiesnesis vienpersoniski.

4. Dalībnieku parks
4.1. Jebkādi automašīnas remontdarbi, degvielas uzpildīšana un riepu maiņa atļauta tikai
rīkotāja norādītajā dalībnieku parkā.
4.2. Dalībnieku parkā par darba un ugunsdrošību atbild sacensību dalībnieki un to
apkalpojošais personāls.
4.3. Dalībnieku parkā atļauts iebraukt un atrasties tikai sportista automašīnai un katram
sportistam vienai, iepriekš pieteiktai, tehniskā personāla automašīnai.
4.4. Dalībnieku parkā pārvietošanās maksimālais ātrums ir 5km/h. Pārkāpjot šo noteikumu
tiek izteikts aizrādījums un organizatori patur tiesības atteikt dalību sportistam, kurš
pārkāpis šo noteikumu atkārtoti pēc aizrādījuma izteikšanas.
4.5. Dalībnieku parkā automašīnu izvietošana notiek pēc personāla norādījumiem.
4.6. Dalībnieka automašīnas vietai obligāti jābūt nodrošinātai ar šķidruma necaurla id īgu
paklāju

5. Sacensību norise
Dalībniekiem tiks norādīta iezīmēta vieta „Skaistumkonkursa dalībnieku auto”, kurā auto tiek
novietots stāvvietā skatītāju apskatei un vērtēšanai.
5.1. Žūrija veic apskati un izdara vērtējumu.
5.2. Piedalīties drīkst personas ar autovadītāja apliecību.
5.3. Konkursa dalībniekam visu laiku jābūt klāt automašīnai, kas piedalās konkursā (ja
dalībnieks nebūs klāt savai konkursa automašīnai brīdī, kad pie tās pienāks tehniskā
komisija, dalībnieks tiks diskvalificēts no tālākas dalības skaistumkonkursā).
5.4. Trases norobežojumi tiks norādīti ar uzskatāmiem apzīmējumiem un labi saskatāmi.
5.5. Šajā zonā var izrādīt auto vizuālās un/vai tehniskās īpašības (var būt atvērtas durvis,
pārsegs utt).
5.6. Jebkāda veida situācijas gadījumā, kas liks nojaust žūrijai par balsu viltošanu, dalībnieks
tiks diskvalificēts.
5.7. Dalībniekam aizliegts piedalīties konkursā, ja automašīnas tehniskais stāvoklis apdraud
a. braucēju vai sacensību drošību.
5.8. Dalībniekiem aizliegts veikt kustību līdz disciplīnas beigām, tādējādi traucējot blakus
esošo sacensību norisi.

5.9. Pārvietošanās ātrums ierobežots dalībnieku zonā 5km/h. Dalībniekam jāievēro
nobraukšanas shēmas norādījumi un kustības noteikumi dalībnieku parkā;
5.10. Par sacensību pārtraukšanu meteoroloģisko apstākļu vai drošības apsvērumu dēļ lemj
galvenais tiesnesis;
5.11. Pēc konkursa beigām dalībniekam konkursa vieta jāatstāj pēc galvenā tiesneša
norādījumiem.

6. Rezultāti un apbalvošana
6.1. Rezultāti tiek paziņoti apbalvošanas laikā.
6.2. Sacensību gala rezultāti oficiāli tiek publicēti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pasākuma
notikuma dienas mājas lapā.
6.3. Pasākuma organizatori apbalvo pirmo godalgoto vietu katrā klasē.
6.4. Godalgotajiem dalībniekiem ierašanās uz apbalvošanu obligāta. Neierašanās gadījumā
dalībnieks zaudē tiesības saņemt balvas.

Novēlām drošu un veiksmīgu konkursu!

13.03.2018
Pasākuma organizators
Dāvis Grinevics

