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Satura rādītājs. 
 

 Rallijsprinta programma: 

1.  Rallijsprinta raksturojums 

2.  Rallijsprinta organizācija 

3.  Pieteikumi 

4.  Apdrošināšana 

5.  Dalībnieku dokumentu pārbaude (AP) 

6.  Tehniskā komisija (TK) 

7.  Testa ātrumposms 

8.  Iepazīšanās ar trasi 

9.  Rallijsprinta starts 

10.  Rallijsprinta norise 

11.  Servisa parks 

12.  Slēgtais parks 

13.  Rezultāti 

14.  Apbalvošana 

15.  Protesti 

 
 
 
 
 



 

 

 

Rallijsprinta programma hronoloģiskā secībā: 
 

 
Pieteikumu pieņemšana sākas: 
 

01.04.  

Pieteikumu pieņemšana beidzas: 
 

05.05. plkst. 18:00 

Starta numuru publicēšana internetā: 07.05. interneta vietnē www.rallykurzeme.lv   

Novēlotu pieteikumu pieņemšana beidzas: 10.05. plkst. 10:00 

Administratīvā pārbaude (AP)  
 

09.05. 
 

10.05. 

no plkst. 14:30 līdz 15:30 (testa 

ātrumposmam) 
no plkst. 08:00 līdz 10:00 

Automašīnu Tehniskā komisija (TK) : 
 

09.05. 
 

10.05. 
 

no plkst. 14:30 līdz 15:30 (testa 

ātrumposmam) 
no plkst. 8:00 līdz 10:30 
 

Iepazīšanās ar testa ātrumposmu 
 

09.05. 
 

no plkst. 15:00 līdz 16:00 
 

Testa ātrumposms 09.05. no plkst. 16:00 līdz 19:00 
 

Pirmā komisāru sapulce 10.05 plkst. 10:30 

Iepazīšanās ar trasi: 10.05. no plkst. 08:00 līdz 11:30 
 

Starta saraksta publicēšana: 10.05. plkst. 12:00 

Rallijsprinta starts 1.automašīnai: 10.05. plkst. 13:00 

Rallijsprinta finišs 1.automašīnai: 
 

10.05. plkst. 17:00 

Rallijsprinta pagaidu (iepriekšējo)  
rezultātu publicēšana: 
 

10.05. plkst. 18:15 

Otrā komisāru sapulce 10.05 plkst. 18:15 

Apbalvošana : 
 

10.05. plkst. 18:30 

Rallijsprinta oficiālo rezultātu publicēšana: 10.05. plkst. 18:45 
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1. RALLIJSPRINTA RAKSTUROJUMS. 

1.1. Rallijsprints “Kalnamuiža 2014” notiek atbilstoši CSN, LAF Nacionālā sporta kodeksa Vispārīgai un 

rallijsprinta noteikumiem, Latvijas Automobiļu Federācija(tālāk tekstā LAF) standartu automobīļu 

komisijas (tālāk tekstā SAK) reglamentējošiem dokumentiem, Lietuvas Automobiļu Sporta Federācijas 

(tālāk tekstā LASF) reglamentējošiem dokumentiem un šī rallijsprinta Nolikumam. Šī Nolikuma izmaiņas 

un papildinājumi tiek paziņoti tikai Rīkotāja vai Komisāra apstiprinātos datētos Nolikuma papildinājumos. 

Nolikums ir publicēts latviešu un krievu valodās. Strīdus gadījumā par šī nolikuma interpretāciju, saistošs 

būs vienīgi teksts latviešu valodā. 

1.2. Rallijsprints “Kalnamuiža 2014” notiek Skrundas, Aizputes un Vaiņodes novados, 9. un 10. maijā. 

1.3. Rallijsprints “Kalnamuiža 2014” ir Latvijas Republikas 2014. gada rallijsprinta čempionāta 3. posms 

individuālajā un komandu ieskaitē, Lietuvas Republikas 2014. gada rallijsprinta čempionāta 1.posms. 

Rallijsprintā ir 1 aplis un 3 sekcijas. 

1.4. Rallijsprinta centra darba laiks: 

 09.05. no plkst. 14:30 līdz 19:00, Piena muiža – Berghof, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads, N 56° 41.415 E 021° 53.405. 

 10.05. no plkst. 8:00 līdz 19:00, Piena muiža – Berghof, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, 

Skrundas novads. 

1.5. Rallijsprinta starts: 

10.05. plkst. 13:00 pie Piena muižas – Berghof, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. 

1.6. Rallijsprinta finišs1. automašīnai: 

10.05. ap plkst. 17:00 pie Piena muižas – Berghof, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. 

1.7. Trase: 

 trases kopējais garums – līdz 150 km; 

 papildsacensību kopējais garums – līdz 45 km; 

 ceļa segums papildsacensībās  – 100% grants; 

 trīs papildsacensības: divas - divas reizes, viena - trīs reizes; 

 garākā - 7.20 km, īsākā – 5.10 km. 
 

2. RALLIJSPRINTA ORGANIZĀCIJA. 

2.1. Rīkotājs: biedrība „B&K Rallijs”, reģ Nr. 40008108473, Reiņu meţa 16 - 10, Liepājā, sadarbībā ar 

biedrību „Liepājas rallija komanda”. 

2.2. Rīkotāja e-pasts: bk.rallijs@gmail.com 

2.3. LAF SAK novērotājs                                                           Andris Millers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Oficiālās personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Sacensību 

orgkomiteja: 

Aigars Bite 

Ivars Kertjānis 

Uldis Hmieļevskis 

Evita Zvagule 
 

3. PIETEIKUMI. 

3.1. Pieteikumu pieņemšana sākas: 1.04.2013. 

3.2.  Sacensību dalībniekiem un ekipāţu braucējiem, kuri iesniegs pieteikumu dalībai rallijsprintā “Kalnamuiţa 

2014” un kuriem ārpus noteiktā iepazīšanās laika, ir nepieciešams braukt pa ceļiem, kas atrodas 

Skrundas novada Rudbārţu pagastā, Vaiņodes novada Embūtes pagastā, Durbes novada Vecpils 

pagastā un Aizputes novada Kalvenes pagastā, iepriekš jāinformē Rīkotājs, lai saņemtu Rīkotāja 

rakstisku atļauju. Sods par šī noteikuma neievērošanu - 450,- EUR. 

3.3. Dalībniekam pašam jāaizpilda pieteikums interneta vietnē www.rallykurzeme.lv ne vēlāk kā pirmdien 

05.05.2014. plkst. 18:00, lai varētu iekļaut dalībnieku oficiālajā sarakstā. Pieteikums tiek pieņemts tikai 

tad, ja pilnībā samaksāts ziedojums rallijsprintam. 

3.4. Dalībnieki, kuri piesakās pēc pirmdienas 05.05.2014. plkst. 18:00, tiek pielaisti rallijsprintam ar Rīkotāja 

atļauju (pa telefonu +371 29905725). 

3.5. Dalībniekiem, kuri ir nosūtījuši Rīkotājam pieteikumus, bet nepiedalās šajās sacensībās, par to rakstiski 

(vai pa telefonu +371 29905725) jāinformē Rīkotājs līdz otrdienai 6.05.2014. plkst. 18:00. Pretējā 

gadījumā par to tiks informēta LAF SAK Komisija vai LASF. 

3.6. Maksimālais ekipāţu skaits rallijsprintā – 80. Ja Rīkotājs saņems vairāk pieteikumu, ekipāţu atlase notiks 

pēc Rīkotāja ieskatiem. 

3.7. Dalībnieks ar savu parakstu pieteikumā apliecina Reglamentējošo dokumentu un sacensību Nolikuma 

zināšanu un apņemšanos to pildīt. 

3.8. Parakstot pieteikumu, dalībnieks atļauj Rīkotājam publicēt pieteikumā ietverto informāciju Rīkotāja 

izvēlētos plašas saziņas informācijas līdzekļos. 

 

 

 

 

Ţūrijas komisijas vadītājs (Latvija) Juris Mūrnieks 

Komisārs (Lietuva) Šarūnas Liesis 

Sacensību direktors Aigars Bite 

Sacensību vadītājs Aigars Bite 

Drošības komisārs Ivars Kertjānis 

Tehniskās komisijas vadītājs (Latvija) Arnis Simsons 

Tehniskās komisijas vadītājs (Lietuva) Algirdas Gricius 

Galvenais sekretārs Evita Zvagule 

Dalībnieku tiesnesis Uldis Hmieļevskis 

Tiesnešu punktu vadība Reinis Diņķītis 

Datu apstrāde Andris Rigerts 

http://www.rallykurzeme.lv/


 

 

3.9. Ziedojumi rallijsprintam:  

līdz pirmdienai 05.05.      plkst. 18:00  

1600; 4WD, 2WD OPEN, 4WD OPEN klasēs      250,- EUR 
Klasikas kausā 175,- EUR 

pēc pirmdienas 05.05.      plkst. 18:00 

1600; 4WD, 2WD OPEN, 4WD OPEN klasēs      300,- EUR 
                        Klasikas kausā 250,- EUR 

3.10. Ziedojumi rallijsprintam jāiemaksā Rīkotāja „B&K RALLIJS” kontā: LV22HABA0551024819302; 

SWEDBANK AS, norādot ekipāžas pilota vārdu, uzvārdu. Saņēmējs biedrība „B&K Rallijs” reģ. Nr 

40008105473.  

3.11. Ziedojumu rallijsprintam atmaksā: 

 ja rallijsprints nenotiek Rīkotāja vainas dēļ – pilnīgi; 

 ja rallijsprints nenotiek „force majeure” apstākļu dēļ - 75% apmērā; 

 ja pieteikums netiek pieņemts – pilnīgi; 

 ja pieteicējs atsaka dalību rallijsprintā līdz 05.05. plkst. 18:00 – 50% apmērā; 
 

3.12. Rallisprintā „Kalnmuiţa 2014” un Latvijas Rallijsprinta Čempionātā atļauts piedalīties ar jebkuras markas 

vieglo automašīnu, kas atbilst CSN un LAF Tehniskās komisijas izstrādātajiem SAK Tehniskajiem 

noteikumiem, un kuras tiek sadalītas ieskaites grupās atbilstoši sekojošiem noteikumiem: 

 1.6 a/m ar vientilta piedziņu līdz 1600 cm3 

 4WD pilnpiedziņas a/m ar atmosfēriskajiem dzinējiem  

 4WD OPEN – pilnpiedziņas a/m 

 2WD OPEN - a/m ar vientilta piedziņu 

 klasikas kauss – a/m ar aizmugures tilta piedziņu. 

3.13. Lietuvas Rallijsprinta Čempionāta ieskaitē atļauts piedalīties ar jebkuras markas vieglo automašīnu, kas 

atbilst Lietuvas automobīļu federācijas Tehniskajiem noteikumiem, un kuras tiek sadalītas ieskaites 

grupās atbilstoši sekojošiem noteikumiem: 

 “SG-1” līdz 1600 cm3  2WD  

 “SG-2” līdz 2000 cm3  2WD 

 “SG-3” virs 2000 cm3  2WD un 4WD 

 “4WD”- visas 4WD a/m atbilsošas Lietuvas rallija čempionāta noteikumiem. 

 “2WD”- visas 2WD a/m atbilsošas Lietuvas rallija čempionāta noteikumiem. 

3.14. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir derīga LAF vai citas ASN 

izsniegta rallijsprinta dalībnieka licence, kā arī iegādājoties vienreizējo licenci AP laikā. 

3.15. Ekipāţām, kas atsakās no Rīkotāja papildus reklāmas, jāiemaksā dubults ziedojums un jāizdara 

atbilstoša atzīme pieteikumā. Uz rallijsprinta emblēmas un starta numuriem ir Rīkotāja obligātā reklāma, 

no tās atteikties nevar. 
 

4. APDROŠINĀŠANA. 

4.1. Visām sacensību automašīnām jābūt Latvijas Republikā derīgai OCTA polisei. 

4.2. Visiem Sacensību dalībniekiem jābūt derīgai nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisei ar riska 

papildinājumu „autosports” par summu ne mazāku par 1500 EUR. 

 

 

 

 

 



 

 

5. DALĪBNIEKU DOKUMENTU PĀRBAUDE (AP). 

5.1. Dalībniekiem jāierodas uz pirms starta administratīvo pārbaudi pašu pieteiktā laikā Piena muiţā – 

Berghof, Sieksāte, Rudbārţu pagasts, Skrundas novads. Dalībniekiem, kas piedalās testā ātrumposmā, 

pirms starta administratīvā pārbaude 09.05.2014 no plkst. 14:30 līdz 15:30. Pārējiem – 10.05.2014. no 

plkst. 08:00 līdz 10:00. Pieteikšanās uz AP 07.05.2014. no plkst 9:00 – 18:00 interneta vietnē 

www.rallykurzeme.lv, norādot sev vēlamo laiku. Dalībniekiem, kuri nebūs pieteikušies, rīkotājs noteiks 

ierašanās laiku. AP grafiks tiks publicēts interneta vietnē www.rallykurzeme.lv. 

5.2. Sods par kavējumu uz AP – 40 EUR. 

5.3. Dalībnieku dokumentu pārbaudē ir jāuzrāda abu ekipāţas braucēju sekojoši dokumenti: 

 aizpildīta un parakstīta pieteikuma forma; 

 dalībnieku licences vai vienreizējās braucēju licences; 

 Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise; 

 derīga civiltiesiskās apdrošināšanas polise; 

 automašīnas vadītāja apliecība (izņemot gadījumus, kas ir atrunāti LR 2014. gada rallijsprinta 

čempionāta nolikumā); 

5.4. Ekipāţai jāinformē AP par tās servisa automašīnu un par tās valsts reģistrācijas Nr. 

5.5. AP izsniedz sacensību leģendu, starta Nr., reklāmas uzlīmes, iepazīšanās karti, uzlīmes iepazīšanās un 

servisa automašīnai. 
 

6. TEHNISKĀ KOMISIJA (TK). 

6.1. Visu ekipāţu sacensību automašīnām pašu pieteiktā laikā jāierodas uz tehnisko pārbaudi (TK atrašanās 

vieta tiks publicēta interneta vietnē www.rallykurzeme.lv. Sods par kavējumu uz TK – 40 EUR 

6.2. Pieteikšanās uz TK 07.05. no plkst 9:00 – 18:00 interneta vietnē www.rallykurzeme.lv, norādot sev 

vēlamo laiku. Dalībniekiem, kuri nebūs pieteikušies, rīkotājs noteiks ierašanās laiku. (09.05. no plkst 

14:30 –15:30 testa ātrumposma dalībniekiem, un 10.05 no plkst 8:00 – 10:30). TK grafiks tiks publicēts 

interneta vietnē www.rallykurzeme.lv. 

6.3. Starta numuri, rallijsprinta emblēmas un Rīkotāja reklāma jāizvieto uz automašīnas Nolikuma pielikumā 

paredzētajās vietās pirms tehniskās pārbaudes. 
 

7. TESTA ĀTRUMPOSMS. 

7.1. Pieteikšanās testa ātrumposmam (4.00 km) līdz 06.05.2014.  plkst. 18:00 interneta vietnē 

www.rallykurzeme.lv. 

7.2. Ziedojums 75 EUR. Ziedojumu jāsamaksā AP laikā. 

7.3. Testa ātrumposms notiks, ja būs vismaz 10 dalībnieki. 
 

8. IEPAZĪŠANĀS AR TRASI. 

8.1. Iepazīšanās grafiku un kārtību plāno pati ekipāţa, nekavējot TK.  

8.2. Saņemot iepazīšanās un maršruta dokumentus, dalībniekiem jāinformē AP par iepazīšanās 

automašīnām. 

8.3. Iepazīšanās ar trasi atļauta: 10.05. no plkst. 08:00 līdz 11:30. 

8.4. Iepazīšanās kārtība PS netiek reglamentēta, bet ne vairāk kā divas reizes vienā PS. Sods par 

pārkāpumu – 150 EUR. 

8.5. Ierobeţojumi: 

 PS trasē aizliegta kustība pretēji rallijsprinta virzienam. Sods par pārkāpumu – aizliegums startēt 

sacensībās; 

 Visos rallijsprinta papildsacensību posmos iepazīšanās laikā jāievēro Rīkotāja noteiktie ātruma 

ierobeţojumi – 70 km/h. Rīkotājs var paredzēt leģendā citus ātruma ierobeţojumus; 

http://www.rallykurzeme.lv/
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 Iepazīties ar trasi atļauts tikai ar vasaras riepām. M+S un sporta grunts riepas lietot atļauts tikai 

veicot ziedojumu AP laikā 150,- EUR. Sods par šī punkta neievērošanu - 450,- EUR. 

8.6. Sods par ātruma pārsniegšanu iepazīšanās laikā un testa ātrumposma leģendas ietvaros tiek piemērots 

atbilstoši sekojošiem nosacījumiem: 

 1. pārkāpums: naudas sods – 15 EUR par katru pārsniegto km/h; 

 2. pārkāpums: naudas sods – 30 EUR par katru pārsniegto km/h; 

 3. pārkāpums: pēc Komisāru lēmuma līdz izslēgšanai. 

 Ja pārkāpts vairāk par 40 km/h (radara rādījums) – izslēgšana no sacensībām. 

 Pārkāpums līdz 10 km/h netiek sodīts. Dalībnieks parakstās par faktisko radara rādījumu. 

 Sods par citiem CSN pārkāpumiem iepazīšanās laikā – 50 EUR. 

 Rīkotājam ir tiesības paziņot par iepazīšanās noteikumu pārkāpumiem vainīgās ekipāţas 

ASN. 

8.7. Iepazīšanās kartes jāuzrāda rallijsprinta oficiālajām un pilnvarotām personām vai Ceļu policijas 

darbiniekiem pēc pirmā pieprasījuma.  

8.8. Iepazīšanās kartes jānodod rallijsprinta centrā 10.05. līdz plkst. 11:45. Sods par kavējumu – aizliegums 

startēt sacensībās. 

8.9. Soda nauda par fiksētajiem pārkāpumiem iepazīšanās laikā jānomaksā rallijsprinta centrā 10.05. līdz 

11:45. Sodi tiks izlikti rallijsprinta oficiālajā stendā. 

8.10. Trase mērīta ar mērierīci Terratrip 303 un mērījums ceļa posmā Skrunda – Aizpute starp 1 km – 4 km ir 3 

km. 
 

9. RALLIJSPRINTA STARTS. 

9.1. Starta saraksta publicēšana: 

10.05. plkst. 12:00, oficiālajā informācijas stendā rallijsprinta centrā, Piena muižā – Berghof, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.. 

9.2. Rallijsprinta starts: 

10.05. plkst. 13:00 starts pie Piena muižas – Berghof, Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas 

novads. 

9.3. Starta intervāls – 1 minūte. 
 

10. RALLIJSPRINTA NORISE. 

10.1. Pēc 1. un 2. sekcijas tiks veikta sagrupēšana un tiks dots jauns laiks uz nākošo LK. 

10.2. PS laikā dalībniekiem jābūt piesprādzētām drošības jostām un aizsprādzētām ķiverēm. Sods par 

jebkuru tiesnešu fiksētu šī noteikuma pārkāpumu – izslēgšana no sacensībām. 

10.3. Papildsacensību starta procedūra: 

 starta pozīciju ekipāţa ieņem pēc starta tiesneša uzaicinājuma; 

 kad starta tiesnesis ar ţestu devis zīmi par pareizu starta pozīciju – 40 cm pirms elektroniski 
kontrolētās starta līnijas, sacensību automašīnai jābūt nekustīgai līdz starta brīdim un ekipāţai 
pastāvīgi vizuāli jāseko elektroniskā starta tablo gaismas signāliem; 

 uz gaismas tablo tiek attēlots astronomiskais laiks; 

 30 sekundes pirms starta tiesnesis pasniedz stūrmanim kontrolkarti; 

 25 sekundes pirms starta, uz tablo astronomiskā laika vietā tiek attēlotas atlikušās sekundes līdz 
startam; 

 pirmsstarta minūtes pēdējās 5 sekundes iezīmē 5 pakāpeniski iedegošies sarkani gaismas 
signāli, kuriem tikai visiem nodziestot ceļš ir brīvs; 



 

 

 ja dalībnieka automašīna šķērso elektroniski kontrolēto starta līniju, pirms nodzisušas starta tablo 
sarkanās signālugunis, automātiski tiek fiksēts un ar 5 sek. aizturi indicēts pāragrs starts; 

 galīgo lēmumu par pāragra starta faktu pieņem starta tiesnesis, izdarot attiecīgu atzīmi starta 

protokolā. 

 Gadījumā, ja nedarbojās starta iekārtas, PS startu dod tiesnesis, atbilstoši LAF SAK rallija 

noteikumu 21.4.2. punktam. 
  

10.4. Ja ekipāţa apstājas PS trasē jebkāda iemesla dēļ un neturpina sacensības, vai, ja noticis negadījums un 

a/m atrodas uz ceļa, jāizliek avārijas trijstūris (ne mazāk kā 50 m no negadījumā iesaistītās a/m tajā ceļa 

pusē, kurā atrodas avarējusī vai stāvošā a/m), lai savlaicīgi brīdinātu sekojošās ekipāţas par iespējamo 

traucēkli uz ceļa. Negadījumā, kurā nav cietušo, kuriem nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā 

palīdzība, ekipāţas braucējiem uzskatāmi jāparāda OK zīme nākamajām trim automašīnām. Ja ekipāţa 

ir iesaistīta negadījumā, kurā ir cietušie, kam nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, ekipāţai 

nekavējoties par negadījumu trasē, jāpaziņo nākošajām divām ekipāţām, izmantojot SOS zīmi. 

10.5. Ja ekipāţa izstājas, tās pienākums ir informēt rallijsprinta centru ( mob. +371 26130013), kā arī pienācīgi 

aizpildīt kontrolkarti, tajā norādot izstāšanās iemeslu pirms tā tiek nodota ātrumposmu noslēdzošajai 

tiesnešu automašīnai ar zaļu bākuguni. Par jebkuriem šī un 9.4. punkta pārkāpumiem sacensību rīkotājs 

ziņos LAF Standarta automobiļu komisijai vai LASF atbilstoša soda piemērošanai.  

 

11. SERVISA PARKI. 

11.1. Serviss, degvielas uzpildīšana un riepu maiņa atļauta tikai leģendā norādītajā servisa zonā.  

           Par darba un ugunsdrošības noteikumiem, atbild sacensību ekipāţas un to apkalpojošais personāls. 

Servisa zonā atļauts iebraukt tikai sacensību un to apkalpojošās servisa a/m ar rīkotāja izsniegtām 

uzlīmēm! Sods par šo noteikumu pārkāpumu – 50 EUR. 

 

12. SLĒGTAIS PARKS. 

12.1. Pēc rallijsprinta finiša tiks piemērots slēgtais parks LR čempionāta un LASF ieskaites a/m. 
 

13. REZULTĀTI. 

13.1. Rallijsprinta pagaidu (iepriekšējo) rezultātu publicēšana – 10.05. plkst. 18:15 oficiālajā informācijas 

stendā. 

13.2. Rallijsprinta oficiālo rezultātu publicēšana – 10.05. plkst. 18:45 oficiālajā informācijas stendā. 

13.3. Naudas sodus par pārkāpumiem sacensību laikā jāsamaksā rallijsprinta centrā 10.05. līdz plkst 

18:00. 
 

14. APBALVOŠANA. 

14.1. Apbalvošana notiek 10.05.2014 plkst.18:30 pie piena muzeja Piena muižā – Berghof, Sieksāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads. 

14.2. Rīkotājs apbalvo 1.- 3. vietu ieguvējus katrā klasē. 

14.3. Rīkotājs apbalvo 1. - 3. vietu ieguvējus LR Čempionāta posma komandu vērtējumā. 

14.4. Rīkotājs apbalvo 1. – 3. vietu ieguvējus Lietuvas Čempionāta posma komandu vērtējumā. 

14.5. Rīkotājam un sponsoriem ir tiesības apbalvot ekipāţas ar pārsteiguma balvām. 



 

 

14.6. Godalgotajiem dalībniekiem ierašanās uz apbalvošanu obligāta. Neierašanās gadījumā ekipāţa zaudē 

tiesības saņemt balvas. 
 

15. PROTESTI. 

15.1. Dalībniekam ir tiesības iesniegt Komisāram adresētu protestu pret sporta tiesnešu lēmumu, rallija norisi 

vai rezultātiem, līdz pagaidu rezultātu publicēšanai, kā arī pret pagaidu rezultātiem. Iemaksu lielums un 

kārtība par protestiem un apelācijām, ir noteikta  LR 2014. gada atklātā Čempionāta rallijsprintā Nolikuma 

6.nodaļā. LASF daļibniekiem saskaņā ar LASF rallijsprinta noteikumiem. 
 

Veiksmīgas sacensības! 
 

rallijsprinta „Kalnamuiţa 2014” direktors 
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