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Tehniskie noteikumi un sacensību disciplīna 

Reborn MC čoperu sacensības 
 

1.  Vispārīgie noteikumi dalībnieku drošības ekipējumam un tālietošana: 
1.1. Reborn MC čoperu sacensības 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 elkoņu sargiem, vai arī tie jālieto 

atsevišķi, velkot zem apģērba.  

1.3. Galvā jābūt atbilstošai moto aizsargķivere ar aizsargstiklu vizuāli labā stāvoklī, vai ķ ivere jālieto 

kopā ar motobraukšanai paredzētām brillēm. 

1.4. moto zābaki ar nosegtām potītēm; 

1.5. moto sacensībām atbilstošiem cimdiem; 

1.6. Brauciena laikā ķiveres aizsargstiklam jābūt aizvērtam; 

1.7. Ieteicams lietot atsevišķu muguras sargu; 

1.8. Bojāta vai neatbilstoša ekipējuma lietošanas gadījumā, kā arī tā nepareizas lietošanas 

gadījumā Pasākuma organizatoram ir tiesības nepielaist dalībnieku dalībai sacensībās. 

1.9. 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 4.5. 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 motociklam jāatbilst 
vispārpieņemtam veidolam par čopera tipa motociklu un jāatbilst sekojošiem tehniskiem 
parametriem: 

2.1.1.   Sajūga  un  bremžu  sviru  ārējai  malai  jābūt  noapaļotai,  tas  ir,  jābūt  uzgalim  vai 

oriģinālajam noapaļojumam minimums 14 mm. 

2.1.2.   uz  motocikla  aizmugurējās  dakšas  ar  ķēdes  vai  zobsiksnas  pievadu,  ir  jābūt  tās 

aizsargam. 

2.1.3.   motociklam nedrīkst būt šķidrumu - eļļas, dzesēšanas šķidruma, bremžu šķidruma, vai 

degvielas  noplūdes.  

2.1.4.   motocikla visām detaļām jābūt nostiprinātām un drošām pret atdalīšanos. 

2.1.5.   motocikla tehniskajam stāvoklim jāatbilst vispārējām tehniskajām prasībām tā drošai 

lietošanai. 

2.2. Motocikla tehnisko stāvokli pirms sacensībām izvērtē tehniskais tiesnesis. 

 
3.  Sacensību disciplīna 
3.1. Sacensības norisinās sporta kompleksā 333 un braukšanas virziens ir pret pulksteņa 
rādītāja virzienā. Pirms sacensībām notiek starta pozīcijas izloze. Starta pozīcijas tiks kārtotas, 
ešalonā, 4-4-4-4 konfigurācijā. Sadalot trasi četrās līnijās, kuras savstarpēji ir ar intervālu un 
nobīdi. Starp katru rindu veidot 5 metru distanci un 2 intervālu.    
3.2. Braucienā dalībnieki veic 7 (septiņus) apļus. 

3.3. 1.-3. Vietas ieguvējiem tiek pasniegti diplomi un piemiņas balvas. 
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