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1. Sacensību programma 
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4. Tehniskās prasības dalībniekiem un to automašīnām 

5. Dalībnieku parks 

6. Sacensību norise 

7. Rezultāti un apbalvošana 

1. Sacensību programma: 

09:00–16:30  Dalībnieku reģistrēšanās 

16:00–17:00  Tehniskā komisija 

17:00–17:10  Dalībnieku sapulce A klasei 

17:10–17:35  A klases braucieni 

17:35–17:45  Dalībnieku sapulce B klasei 

17:45–18:20  B klases braucieni 

18:20–18:30  Dalībnieku sapulce C klasei 

18:30–19:00  C klases braucieni 

19:30–20:00  Apbalvošana 

2. Sacensību raksturojums 

2.1. Auto izdzīvošana notiek atbilstoši nolikumam. Šis nolikums var tikt izmainīts un 

papildināts tikai rīkotāja papildinājumos. 

2.2. Auto izdzīvošana notiek 2019. gada 13. aprīlī, Jelgavā, sporta un atpūtas kompleksā 

“Rullītis” “Mehu Dienas 2019” ietvaros. 

2.3. Trases kopējais apraksts un shēmas tiek publicētas nolikuma pielikumā Nr.1 un 

dalībniekiem tiek izskaidrots sacensību dienā pirmajā sapulcē. 

2.4. Par šajā nolikumā neatrunātiem jautājumiem lēmumus pieņem sacensību galvenais 

tiesnesis un, nepieciešamības gadījumā tehniskos jautājumos — tehniskais komisārs. 

2.5. Papildus izmaiņas par sacensībām tiek paziņotas dalībniekiem sacensību dienā 

pirmajā sapulcē vai arī pirms sacensībām individuāli izsūtot informāciju. 

2.6. Sacensību organizācija: 

2.6.1. Rīkotājs: biedrība “Tehniskās fakultātes Studējošo pašpārvalde” 

2.6.2. Reģistrācijas numurs: 40008235553 

2.6.3. Adrese: Kronvalda iela 4, Jelgava, LV3002 

2.6.4. Kontaktinformācija: Dāvis Grinevics 28848398 

2.7. Oficiālās personas sacensībās: 

2.7.1. Pasākuma galvenais organizators: Dāvis Grinevics 

2.7.2. Tehniskais komisārs: Edgars Vanags 

3. Reģistrācija un tās noteikumi 

3.1. Reģistrācija mājas lapā www.mehudienas.lv notiek no 17.03.2019 plkst. 00:00 līdz 

07.04.2019  plkst. 00:00. Apstiprinājums par pieteikšanos mājās lapā tiks izsūtīts 

uzreiz pēc reģistrācijas uz e-pastu. 

3.2. Reģistrācija sporta un atpūtas kompleksā “Rullītis” notiek 13.04.2018 no plkst. 9:00 

līdz plkst. 16:30. 

3.3. Dalībnieku skaits ir neierobežots. 

3.4. Viens dalībnieks drīkst startēt tikai ar vienu automašīnu. 

3.5. Dalībnieki tiek reģistrēti trīs klasēs:  



3.5.1. Nepārbūvēti auto (A klase) — auto, kuriem nav veikta nekāda konstrukcijas 

stiprības uzlabošana. 

3.5.2. Viegli pārbūvēti (B klase) – auto, kuriem veikta standarta pārbūve  (radiatora 

pārvietošana), veikta vienkārša auto stiprības uzlabošana, rezultātā nemainot 

oriģināla auto vizuālo izskatu un tehniskos parametrus (tikai uzlabojot auto 

stiprību, var veikt auto ritošās daļas un auto salona stiprības uzlabošanu). 

Aizliegts veikt stiprības uzlabošanu auto priekšpusē un aizmugurē.   

3.5.3. Smagi pārbūvēti (C klase) – auto, kuriem veikta kardināla konstrukcijas stiprības 

uzlabošana, kuras rezultātā ir mainīts oriģinālā auto vizuālais izskats un tehniskie 

parametri (garums, platums, augstums). Atļauts veikt uzlabojumus (metināt) auto 

priekšpusei (aizsargelementus motortelpai) un jebkādus stiprības uzlabojumus. 

3.6. Auto novērtēšanu un iedalīšanu klasē veiks galvenais tiesnesis ar tehnisko komisiju. 

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. Automašīnas marka un modelis: 

3.7.6. Dalības klase:  

3.7.6.1. A klase; 

3.7.6.2. B klase 

3.7.6.3. C klase 

3.8. Dalības maksa pasākumam: 

3.8.1. Reģistrējoties internetā www.mehudienas.lv: 10 EUR. 

3.8.2. Reģistrējoties sporta un atpūtas kompleksā „Rullītis”: 20 EUR. 

3.9. Reģistrējoties mājas lapā, cenā ir iekļauta ieeja pasākumā. Uz e-pastu tiek saņemta 

reģistrācijas karte, kura jāuzrāda pie ieejas. 

3.10. Par dalības maksu jāsamaksā sacensību dienā pie reģistrācijas. 

3.11. Pie reģistrācijas tiek izsniegta 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 sacensību laikā nedrīkst atrasties alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo 

vielu ietekmē. Sods – izslēgšana no sacensībām. Dalībnieka veselības stāvoklis 

nedrīkst traucēt droši vadīt automašīnu. 

3.14. Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību 

par vadīto 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. Tehniskās prasības dalībniekiem un to automašīnām 

4.1. Automašīnas, kuru konstrukcijas uzskatāmas par bīstamām, tehniskais komisārs drīkst 

nepielaist sacensībām.  

4.2. Aizliegts automašīnas virsbūvi aprīkot ar asiem priekšmetiem, vai svešķermeņiem. 

4.3. Aizliegts automašīnas virsbūvē iestrādāt dzelzsbetonu un betonu. 

4.4. Sacensību dalībniekam brauciena laikā ir jālieto aizsargķivere un tās stiprinājuma 

siksnai jābūt aizsprādzētai. Atļauts izmantot tikai auto/moto sacensībām paredzētu 

ķiveri ar E atbilstības marķējumu.  



4.5. Automobiļa bagāžas nodalījumā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam. 

4.6. Automobiļa bagāžas nodalījumā un salonā nedrīkst atrasties nenostiprināti priekšmeti. 

4.7. Automašīnām, kuras ir aprīkotas ar “air bag”, tie ir jādemontē. Ja sacensību gaitā tiks 

konstatēta “air bag” izsprāgšana, tad dalībnieks tiek diskvalificēts.  

4.8. Neviena automobiļa daļa, izņemot diskus un riepas, nedrīkst skarties pie zemes, kad 

gaiss izlaists no visām vienā automobiļa pusē esošām riepām.  

4.9. Automašīnas akumulatora baterijai jābūt nostiprinātai. Ja automašīnas akumulatora 

baterija atrodas kabīnē, tad tai jābūt nosegtai ar sūces drošu kasti.  

4.10. Ja sacensību gaitā automašīnai tiek konstatēts pārbūvējums neatbilstoši klasei, tad 

dalībnieks tiek diskvalificēts.  

4.11. Par tehniskajos noteikumos neatrunātiem jautājumiem sacensību dienā, lēmumu 

pieņem tehniskais komisārs un, nepieciešamības gadījumā, sacensību galvenais 

tiesnesis.  

4.12. Rūpējoties par Jūsu drošību un veselību rekomendējam auto sānu stiklus demontēt 

pirms sacensībām.  

4.13. Automašīnas vadītāja durvju stiklam no iekšpuses ir jābūt ielīmētam sietam, vai stikla 

vietā jābūt polikarbonāta materiālam (kurš neplīst). 

5. Dalībnieku parks 

5.1. Jebkādi automašīnas remontdarbi, degvielas uzpildīšana un riepu maiņa atļauta tikai 

rīkotāja norādītajā dalībnieku parkā. 

5.2. Dalībnieku parkā par darba un ugunsdrošību atbild sacensību dalībnieki un to 

apkalpojošais personāls.  

5.3. Dalībnieku parkā atļauts iebraukt un atrasties tikai dalībnieka automašīnai. 

5.4. 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. 

5.5. Dalībnieku parkā automašīnu izvietošana notiek pēc personāla norādījumiem. 

6. Sacensību norise  

6.1. Līdzbraucēji ir aizliegti. 

6.2. Startu katrai automašīnai dod sacensību tiesnesis. 

6.3. Sacensības sāk A klase. Pēc uzvarētāja noskaidrošanas, sacensības turpina B klase un 

pēdējā startē C klase. 

6.4. Sacensības sākas ar iesildīšanās apli. 

6.5. Tiesnesim paceļot sarkanu karogu, visi dalībnieki aptur savus transporta līdzekļus 

trasē. 

6.6. Transporta līdzekļi, kas sacensību brīdī ir izstājušies tehnisku iemeslu dēļ, ir iespēja 

remontēt automašīnu tuvākajā remonta pauzē. Ja dotajā remonta pauzē dalībniekam 

nav izdevies atgriezties trasē, dalībnieks tiek diskvalificēts. (Šāda iespēja ir vienu reizi 

visā sacensību laikā).  

6.7. Ja dalībnieks iestrēgst dubļos un nav spējīgs paša spēkiem izkļūt, sacensības tiks 

apturētas, tiesnesim paceļot sarkanu karogu, lai palīdzētu dalībniekam izkļūt no 

dubļiem. 

6.8. Ja dalībnieks iestrēgst dubļos vairāk kā trīs reizes, tas tiek diskvalificēts. 

6.9. Aizliegts triekties stāvošos transporta līdzekļos. 

6.10. Aizliegts triekties vadītāja pusē. 

6.11. Dalībniekam triju apļu laikā ir jāveic vismaz viena sadursme ar pretinieku. 



6.12. Sacensību laikā kategoriski aizliegts iejaukties tiesnešu darbā. Tiesnešu lēmums nav 

apstrīdams. 

6.13. Brauciena laikā dalībniekiem jābūt piesprādzētai drošības jostai un aizsprādzētai 

ķiverei. 

6.14. Sods par jebkuru tiesnešu fiksētu noteikuma pārkāpumu – diskvalifikācija. 

6.15. Diskvalifikācijas gadījumā dalības maksa netiek atgriezta! 

6.16. Automašīnas, kuras netiek aizvāktas no izdzīvošanas trases teritorijas līdz 14.04.2019 

plkst. 00:00, automātiski nonāk organizatoru īpašumā! 

7. Rezultāti un apbalvošana 

7.1. Rezultāti tiek paziņoti apbalvošanas laikā. 

7.2. Sacensību gala rezultāti oficiāli tiek publicēti ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no 

pasākuma notikuma dienas mājas lapā. 

7.3. Pasākuma organizatori apbalvo pirmo vietu katrā klasē. 

7.4. Godalgotajiem dalībniekiem ierašanās uz apbalvošanu obligāta. Neierašanās gadījumā 

dalībnieks zaudē tiesības saņemt balvas. 

 

Novēlām drošu un veiksmīgu startu! 

 

 

13.02.2019          Pasākuma organizators Dāvis Grinevics  



Pielikums Nr 1 

 

 

 

 

------ Vērtēšanas komisija un palīgi 

------ Trases nožogojums  

------ Skatītāju zona 

------ NMPD brigāde  

------ Auto izdzīvošanas iežogotais autoparks un dalībnieku parks  

------ Trases teritorija  

 


