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1. Sacensību programma: 

09:00–11:00  Dalībnieku reģistrēšanās 

11:00–15:00  Konkurss 

19:30–20:00  Apbalvošana 

2. Sacensību raksturojums 

2.1. Decibelu dragreiss notiek 2019. gada 13. aprīlī, Jelgavā, sporta un atpūtas 

kompleksā „Rullītis” “Mehu Dienas 2019” ietvaros. 

2.2. Par šajā nolikumā neatrunātiem jautājumiem lēmumus pieņem sacensību 

galvenais 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 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 13.04.2019. no plkst. 

9:00 līdz plkst. 11:00. 

3.3. Dalībnieku skaits ir neierobežots 

3.4. Dalībniekam reģistrējoties jānorāda sekojoša informācija: 

3.4.1. Vārds: 

3.4.2. Uzvārds: 

3.4.3. Kontakttālrunis: 

3.4.4. E-pasts: 

3.4.5. Dalības klase: 

3.4.6. Automašīnas marka un modelis: 

3.4.7. Automašīnas reģistrācijas numurs. 

3.5. Dalības maksa disciplīnai, reģistrējoties internetā www.mehudienas.lv: 5 EUR. 

3.6. Reģistrējoties sporta un atpūtas kompleksā “Rullītis”: 10 EUR. 



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

saņemta reģistrācijas karte, kura jāuzrāda pie ieejas. 

3.8. Dalības maksa tiek iekasēta sacensību dienā pie reģistrācijas. 

3.9. Pie reģistrācijas tiek izsniegta dalībnieku aproce, dalībnieku uzlīme. Uzlīme 

jāizvieto, ievērojot rīkotāja izdoto novietojuma plānu. Bez uzlīmes piedalīties 

sacensībās ir aizliegts. 

3.10. Dalības maksa tiek atmaksāta dalībniekam 100% apmērā, ja sacensības 

nenotiek rīkotāja vainas dēļ. 

3.11. Dalībnieks konkursa laikā nedrīkst atrasties alkohola, narkotiku vai citu 

apreibinošo vielu ietekmē. Sods – izslēgšana no konkursa. 

3.12. Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, pilnībā uzņemas faktisku un juridisku 

atbildību par automašīnu, uzvedību sacensību laikā, kā arī par bojājumiem, kas 

nodarīti organizatora vai trešo personu mantai vai veselībai. 

3.13. 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 dalībnieka 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. 

5. Vispārējie noteikumi 

5.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā norisinās auto audio sacensības Latvijā. 

5.2. Sacensības norit 2 disciplīnās. 

5.2.1. SPL - maksimālā zemo frekvenču skaņas spiediena līmeņa mērīšana. 

5.2.2. SOUND - vidējā mūzikas skaļuma mērīšana. 

5.3. Veicot mērījumu automašīnā drīkst atrasties tikai dalībnieks. 

5.4. Par visiem jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā nolikumā, lemj tiesnesis 

vienpersoniski. 

5.5. Apbalvoti tiek 3 dalībnieki, kuri ir uzrādījuši labākos rezultātus katrā disciplīnas 



klasē. 

5.6. Katras disciplīnas ietvaros dalībnieki veic mērījumus rindas kārtībā. 

5.7. Katras disciplīnas ietvaros dalībnieks drīkst piedalīties vienā klasē. 

6. SPL disciplīna: 

6.1. SPL disciplīnā tiek mērīts maksimālā zemo frekvenču skaņas spiediens automašīnā. 

6.2. Mērīšanas frekvenču diapazons ir no 20Hz līdz 60Hz. 

6.3. Veicot mērījumu: 

6.3.1. mašīnas motors var būt iedarbināts; 

6.3.2. mašīnas priekšējo durvju logi ir pilnībā atvērti, durvis un lūkas ir aizvērtas, vai 

pilnībā atvērtas vadītāja durvis vai abas priekšējās durvis, logi, lūkas un pārējās durvis 

ir aizvērtas; 

6.3.3. mērīšanas sensors tiek piestiprināts pie mašīnas vējstikla tiesneša norādītajā 

vietā; 

6.3.4. Mērījums tiek veikts, atskaņojot audio ierakstu, atskaņojot to maksimālā 

skaļumā 60 sekundes. Ir atļauts izmantot audio ierakstus ar uzliktiem sinusiem; 

6.3.5. dalībnieks drīkst pieaicināt 6 atbalstītājus automašīnas virsbūves rezonanses 

novēršanai; 

6.3.6. audio sistēmai, kas iesaistīta PRO12-PRO18 klases mērījuma veikšanā, jāietilpst 

aiz mašīnas aizmugurējo durvju statņa(C pillar). 

 

Klases EXTREME un EXTREME+ audio sistēmām jāietilpst aiz mašīnas priekšējo 

durvju statņa (B pillar); 

6.3.7. PRO12-PRO18 klases automašīnas salona priekšējai daļai (līdz C pillar) ir jābūt 



bez būtiskiem pārveidojumiem(jābūt apdares paneļiem, griestiem un t.l.), ka arī 

EXTREME klasē automašīnas salona priekšējai daļai(līdz B pillar) ir jābūt bez 

būtiskiem pārveidojumiem(jābūt apdares paneļiem, griestiem un t.l.), EXTREME+ 

klasē salona pārbūve netiek ierobežota; 

6.3.8. Drošības dēļ aizliegts turēt/instalēt akumulātorus salonā starp A pillar un B 

pillar. Akumulātori var būt uzstādīti rūpnīcā paredzētā vietā un/vai bagāžniekā un 

jābūt nofiksētiem, kā arī vadiem, kuri iet caur metāliskajiem auto paneļiem, jābūt 

aprīkotiem ar drošinātāju. Akumulātori var būt uzstādīti aiz priekšējiem sēdekļiem, bet 

viņus jānodrošina tā, lai visi kontakti būtu aizsargāti tā, lai nekas nevarētu izraisīt 

īssavienojumu starp klemmēm, ka ari uz sēdekļu vai automašīnas korpusu. Ja 

akumulātors nav nofiksēts, tad tiesnesis var prasīt uzrādīt instrumentu ar, kuru var ātri 

atslēgt akumulatoru, piemēram vadu šķēres un uguns dzēšanas līdzekļus, pretējā 

gadījumā dalībnieks var būt diskvalificēts; 

 

 

6.3.9. Gadījumā ja zemfrekvenču skaļrunis nav apaļš, piemēram kvadrātveida(skatīt 

zīmējumu), tad viņa platība tiks pārrēķināta, lai dalībnieks būtu atbilstošā klasē. 

 



6.4. Disciplīna iedalās 5 klasēs: 

6.4.1. PRO 12 klase. 

6.4.1.1. Klasē ietilpst automašīnas, kuru audio sistēmā sastāv no viena 

zemfrekvenču skaļruņa, kura diametrs ir 30 centimetri, vai diviem zemfrekvenču 

skaļruņiem, kuru diametrs ir 25 centimetri. 

6.4.2. PRO 15 klase. 

6.4.2.1. Klasē ietilpst automašīnas, kuru audio sistēmā sastāv no viena 

zemfrekvenču skaļruņa, kura diametrs ir 38 centimetri, vai diviem zemfrekvenču 

skaļruņiem, kuru diametrs ir 30 centimetri, vai četriem zemfrekvenču skaļruņiem, 

kuru diametrs ir 25 centimetri. 

6.4.3. PRO 18 klase. 

2.4.3.1. Klasē ietilpst automašīnas, kuru audio sistēmā sastāv no viena 

zemfrekvenču skaļruņa, kura diametrs ir 46 centimetri, vai diviem zemfrekvenču 

skaļruņiem, kuru diametrs ir 38 centimetri, vai četriem zemfrekvenču skaļruņiem, 

kuru diametrs ir 30 centimetri utt. 

6.4.4. EXTREME klase. 

2.4.4.1. Klasē ietilpst automašīnas, kuru audio sistēmā sastāv no diviem 

zemfrekvenču skaļruņiem, kuru diametrs ir 46 centimetri, vai četriem 

zemfrekvenču skaļruņiem, kuru diametrs ir 38 centimetri, vai astoņiem 

zemfrekvenču skaļruņiem, kuru diametrs ir 30 centimetri utt. Ka arī sistēmas kuri 

aiziet aiz aizmugurējiem durvju statņa(C pillar). 

 

6.4.5. EXTREME+ klase. 

6.4.5.1. Klasē ietilpst automašīnas, kuru audio sistēmā sastāv no vismaz diviem 

zemfrekvenču skaļruņiem, kuru diametrs ir 46 centimetri, vai vismaz trīs 



zemfrekvenču skaļruņiem, kuru diametrs ir 38 centimetri, vai vismaz pieciem 

zemfrekvenču skaļruņiem, kuru diametrs ir 30 centimetri utt. 

6.4.5.2. Klase var izmantot priekšējo stiklu stiprinājumu(statnis) un var nebūt 

uzstādīti salona apšuvuma elementi. 

6.5. Katram dalībniekam ir tiesības piedalīties divu mērījumu veikšanā. 

6.6. Dalībnieku iegūto vietu noteikšanā tiek ņemts vērā labākais uzrādītais rezultāts. Ja 

gadījumā būs dalībnieki kuriem viena klasē ir viens un tāds pats rezultāts tad būs otrais 

mērījums 60 sekundes garuma. 

7. SOUND disciplīna 

7.1. Šajā disciplīnā tiek mērīts vidējais mūzikas skaļums. 

7.2. Mērīšanas frekvenču diapazons ir no 50Hz līdz 20'000Hz. 

7.3. Veicot mērījumu: 

7.3.1. mašīnas motors var būt iedarbināts; 

7.3.2. mašīnas logi un lūkas ir aizvērtas, vadītāja durvis ir atvērtas, pārējās durvis ir 

aizvērtas; 

7.3.3. mērīšanas sensors tiek novietots vadītāja durvju slēdzenes augstumā, 2 metri no 

vadītāja durvīm un 50 cm attālumā no mašīnas sāna; 

7.3.4. dalībnieks nedrīkst pieaicināt atbalstītājus automašīnas virsbūves rezonanses 

novēršanai; 

7.3.5. nav obligāti jāizmanto viens no tiesneša vairākiem nodrošinātajiem audio 

ierakstiem; 

7.3.6. automašīnas akustiskajai sistēmai tiek atslēgts zemfrekvenču skaļrunis tiesneša 

noteiktajā veidā. 

7.3.7. Veicot mērījumu dalībniekam jāatrodas vadītāja sēdeklī. 

7.4. Disciplīna iedalās 3 klasēs: 

7.4.1. SOUND BEGINNER klase. 

3.4.1.1. Klasē ietilpst automašīnas, kuru audio sistēmā sastāv no vidējo un augsto 

frekvenču skaļruņiem, kuru izmērs nepārsniedz 20 centimetrus, vai elipses 6x9 

collas, un vienās automašīnas durvīs nav vairāk par vienu vienāda izmēra skaļruni 

un skaļruņu kopējais diametrs nepārsniedz 30cm. Nedrīkst izmantot horn un driver 



veida pīkstuļus(tweeter). Ja tādi ir uzstādīti tie būs jāatslēdz. 

 

7.4.2. SOUND PRO klase. 

3.4.2.1. Klasē ietilpst automašīnas, kuru audio sistēmā sastāv no vidējo un augsto 

frekvenču skaļruņiem, kuru kopējais diametrs nepārsniedz 60 centimetrus(neliela 

pielaide pieļaujama pēc  tiesneša pārbaudes), uz vienās automašīnas durvīs ir vairāk 

par vienu vienāda izmēra skaļruni. Drīkst izmantot horn veida pīkstuļus(tweeter). 

Horn veida pīkstuļiem tiek ņemts vērā tikai efektīvais platums(skatīt zīmējumu, 

efektīvā zona ir paradītā ar sarkanu līniju) 



 

 

7.4.3. SOUND EXTREEME klase. 

7.4.2.1. Klasē ietilpst automašīnas, kuru audio sistēmā pārsniedz SOUND PRO 

klases noteiktos ierobežojumus 



 

 

7.5. Katram dalībniekam ir tiesības piedalīties viena mērījuma veikšanā. 

7.6. Mērījums tiek veikts, atskaņojot dalībnieka izvēlētu audio ierakstu, atskaņojot to 

maksimālā skaļumā 30 sekundes. 

7.7. Dalībnieku iegūto vietu noteikšanā tiek ņemts vērā labākais uzrādītais rezultāts. Ja 

gadījumābūsdalībnieki kuriem viena klasē ir viens un tāds pats rezultāts tad būs otrais 

mērījums 60 sekundes garuma. 

8. Demo 

8.1. Lai netraucētu sacensību norisi, dalībniekiem ir tiesības veikt audio demo katras 

stunda pēdējās 15 minūtes vai tam speciāli paredzētajās sacensību pauzēs, par ko 

dalībnieki tiks informēti. 

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 trīs godalgotās vietas katrā klasē. 

6.4. Godalgotajiem dalībniekiem ierašanās uz apbalvošanu obligāta. Neierašanās 

gadījumā dalībnieks zaudē tiesības saņemt balvas. 

 

Novēlām drošu un veiksmīgu konkursu! 

 

13.02.2019     

Pasākuma organizators 

Dāvis Grinevics 


