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Pielikums Nr.4 

Tehniskie noteikumi un sacensību disciplīna Izklaides brauciens / Dāmu brauciens 

 

1.  Vispārīgie noteikumi dalībnieku drošības ekipējumam un tā lietošana: 
1.1. Izklaides brauciena / Dāmu brauciens dalībniekiem jābūt šādam ekipējumam: 

1.2.  Dalībniekiem moto braukšanai paredzēts apģērbs, jaka un garās bikses, vai kombinezons,  bez atirušām 

 šuvēm un caurumiem. Apģērbā jābūt iestrādātiem ceļu un elkoņ u sargiem, vai arī tie jālieto atsevišķi, 
 velkot zem apģērba. 

1.3.  Ķivere ar aizsargstiklu vizuāli labā kārtībā vai motokrosa ķivere ar atbilstošām aizsargbrillēm, kas 

 paredzētas motobraukšanai. Brauciena laikā aizsargstiklam jābūt aizvērtam. 

1.4. moto zābaki ar nosegtām potītēm; 

1.5. moto sacensībām atbilstošiem cimdiem; 

1.6. Ieteicams lietot papildu mugurassargu; 

1.7. Bojāta vai neatbilstoša ekipējuma lietošanas gadījumā, kā arī tā nepareizas lietošanas gadījumā 
Pasākuma organizatoram ir tiesības nepielaist dalībnieku dalībai sacensībās. 

1.8. Dalībnieku novietnē zem katra motocikla, ja paredzēta degvielas vai citu tehnisku šķidrumu uzpilde 

jānovieto šķidrumus uzsūcošs paklājs vai šķidrumu uztverošs gumijas paklājs.  
 

2.  „JS”(Nolikuma 4.1. punkts) dalībniekiem ir saistoši šādi tehniskie noteikumi: 

2.1.  Saprotams, saredzams dalībnieka numurs  motocikla priekšpusē uz aizlīmētās lampas vai vējstikla, ja 

 tādu iespēju nav, tad uz  priekšējā dubļu sarga. Dalībnieka numuru tiek izsniegts pēc reģistrēšanās, ja ir 

 ievēroti visi Nolikuma 3. punktā atrunātie noteikumi. 

2.2.  Motociklam jābūt reģistrētam dalībai ceļu satiksmē, ar reģistrācijas numurzīmi un derīgu OCTA 

 polisi. 

2.3.  Sajūga un bremžu rokturu (hēbeļiem) ārējai malai  jābūt noapaļotai, tas ir – jābūt uzgalim vai 

 oriģinālam noapaļojumam ar minimālo diametru 14 mm. 

2.4.  Motociklam jābūt aprīkotam ar strādājošiem tuvās / tālās gaismas lukturiem, gabarītlukturiem, bremžu 

 lukturiem un pagriezienu rādītājiem. 

2.5.  Motociklam jābūt sānu atbalstam ar strādājošu drošības/slāpēšanas slēdzi. 

2.6.  Motociklam jābūt aprīkotam ar riepām, kuras atbilstoši LR Ceļu Satiksmes Noteikumu prasībām ir 

 derīgas lietošanai satiksmē. (Motocikla riepu protektora minimālais dziļums tehniskās kontroles laikā 
 pirms sacensībām jābūt  lielākam par 0.8 mm.  Disciplīnā nedrīkst piedalīties ar riepām bez protektora 

 zīmējuma jeb "slick" tipa riepām vai riepām, kam uz sānu malas ir marķējums " Not for Highway 

 Service". Brīdinošais marķējums, ka riepa nav domāta braukšanai pa koplietošanas ceļiem). 

2.7.  Aizliegts izmantot riepu sildītājus. 

2.8.  Motocikla bremžu sistēmai jābūt darba kārtībā. 
2.9.  Motociklam nedrīkst būt eļļas, dzesēšanas šķidruma, bremžu šķidruma, degvielas noplūde. 

2.10. Motocikla gāzes trose nedrīkst ķerties, atlaižot gāzes rokturi, dzinējam ir jāsamazina apgriezieni. 

2.11. Motocikla dakšu un riteņu gultņos nedrīkst būt brīvkustība. 

2.12. Motocikla ķēdei/piedziņas siksnai jābūt nospriegotai, atbilstoši moto ražotāja rekomendācijām. 

 

3.  Sacensību disciplīna 

3.1. Sacensības norisinās sporta kompleksā 333 un braukšanas virziens ir pret pulksteņa rādītāja 

 virzienā. Pirms sacensībām notiek starta pozīcijas un starta numuru izloze.  Uz starta finiša taisnes 

 motocikli tiks sakārtoti secīgi, sākot ar pirmo starta pozīciju  trases malā pie starta/ finiša līnijas, 

 savstarpēji paralēli, bet perpendikulāri braukšanas virzienam pa trasi.  

3.2. Brauciena sākumā, dalībnieki veic atraktīvu uzdevumu. Pēc precīzas uzdevuma veikšanas, dalībnieks 

 iedarbina motociklu un veic 7 (septiņus) apļus. Katra izbraukšana no trases konfigurācijas, nozīmē 
 zaudētas 2 (divas) pozīcijas finišā. Kritiens sacensību laikā ir automātiska diskvalifikācija no 

 sacensībām. 

3.3. Izklaides braucienā visiem finišējušajiem dalībniekiem tiek pasniegti diplomi un piemiņas balvas. 

 Dāmu brauciena 1.-3. vietas ieguvējām tiek pasniegti diplomi un piemiņas balvas.  
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