
1. AAK Youngtimer Rally Čempionāts 

1. Youngtimer Rally Čempionāts ir Latvijas Antīko automobiļu kluba čempionāts klasiskajiem 
spēkratiem, kura norisi reglamentē Youngtimer Rally kustības kopējie noteikumi, katra 
pasākuma nolikumi un Latvijas Republikā spēkā esošie Ceļu satiksmes noteikumi (izņemot 
sacensībām slēgtus ceļu posmus).

2. Youngtimer Rally Čempionāta posmu norises vietas un laiks:

3. Čempionāta norises vieta un laiks var tikt mainīti ne vēlāk kā 30 dienas pirms plānotā  
čempionāta posma.

4. Čempionātā dalībnieki tiek dalīti trīs ieskaitēs - “PRO”, “HOBBY” un “INTRO”. 

5. Organizators patur tiesības mainīt ekipāžas ieskaiti pirms sezonas. Punktu vērtība visām 
ieskaites grupām ir vienāda.

6. Ekipāžas nemainīgā vienība sezonas garumā ir pilots. Automašīnu un stūrmani drīkst mainīt, 
paziņojot par to līdz pieteikuma termiņa beigām.

7. Youngtimer Rally čempiona tituls tiek izcīnīts, ja sezonas laikā, katrā no tām ir startējuši ne 
mazāk kā seši dalībnieki.

8. Par startējušu Čempionātā tiek uzskatīta ekipāža, kura izgājusi sacensību administratīvo 
pārbaudi, tehnisko komisiju un finišējusi vismaz vienā posmā.

9. Youngtimer Rally Čempionāta oficiālā interneta vietne ir www.youngtimerrally.lv. Šajā interneta 
vietnē tiek publicēta visa aktuālā informācija par Youngtimer Rally Čempionāta posmiem, 
posmu oficiālā dokumentācija pirms sacensībām un sacensību laikā, sacensību rezultāti, 
tiesnešu un žūrijas komisijas lēmumi, seriāla oficiālā dokumentācija un rezultāti. Tikai šai 
interneta vietnei ir oficiālās informācijas interneta vietnes statuss seriāla norises laikā.

Posms Datums Nosaukums Vieta

1. 02. - 03.07.2021 Youngtimer ieskaite “Rally Liepāja” Talsi - Liepāja

2. 21.08.2021 “Youngtimer Rally Jaunpils” Tukums - Jaunpils

3. -.10.2021 “Youngtimer Rally Maldugunis” Biķernieki

http://www.youngtimerrally.lv


10. Youngtimer Rally Čempionāta posma rīkotājs (turpmāk tekstā - rīkotājs) vismaz 14 dienas 
pirms attiecīgā posma publicē nolikumu pielikumu (turpmāk tekstā – posma papildnolikums).

11. Youngtimer Rally Čempionātā drīkst startēt dalībnieki gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

12. Punktus kopējā ieskaitē dalībnieki saņem atkarībā no startējušo dalībnieku skaita pasākumā, 
ieskaites grupā vai disciplīnā. Piemēram, ja pasākumā ir viena ieskaite, kurā finišē 20 
ekipāžas, tad uzvarētājs saņem 20 punktus, 2. vietas ieguvējs - 19, trešās - 18 utt. Ja 
pasākumā dalībnieki tiek dalīti klasēs, tad punkti pēc šīs pašas sistēmas tiek sadalīti klases 
ietvaros, skaitot pēc lielākās grupas dalībnieku skaita. Ja pasākumā ir vairākas disciplīnas, arī 
tad punkti pēc šīs sistēmas tiek dalīti starp disciplīnas dalībniekiem.

13. Youngtimer Rally Čempionāta katras ieskaites grupas kopvērtējumā summē posmos izcīnītos 
ekipāžas punktus.

14. Youngtimer Rally Čempionāta kopvērtējumā vienādas punktu summas gadījumā augstāka 
vieta tiek piešķirta ekipāžai, kura ieņēmusi augstāku vietu kādā no posmiem, ja šis kritērijs ir 
vienāds - vairāk augstāku vietu Youngtimer Rally Čempionātā - vairāk 1.vietu, vairāk 2.vietu, 
vairāk 3.vietu utt.), ja arī šis kritērijs ir vienāds - augstāku vietu posmā ar lielāku startējušo 
skaitu grupā.

15. Youngtimer Rally Čempionāta noslēgumā apbalvo kopvērtējuma pirmo trīs vietu 
ieguvējus katrā ieskaites grupā - “HOBBY”, “PRO”, “INTRO” un komandu ieskaitē.

2. Komandu ieskaite

1. Komandu ieskaite ir brīvprātīga.

2. Komandā ir jābūt trīs ekipāžām. Maksimālais PRO ekipāžu skaits vienā komandā - viena.

3. Sezonas gaitā divas reizes var nomainīt ne vairāk kā divus dalībniekus.

4. Sezonas laikā komandas dalībnieks var piedalīties tikai vienā komandā.

5. Komandu ieskaitē tiek summēti komandas ekipāžu iegūtie punkti čempionāta posmos.

6. Lai komandas punkti tiktu ieskaitīti Kopvērtējumā, posmā jāpiedalās vismaz 3 komandām. Lai 
komanda tiktu vērtēta sezonas beigu kopvērtējumā, komandai jāstartē vismaz divos posmos 
sezonā.

7. Komanda ir jāpiesaka līdz 2021. gada 30. jūnijam

8. Komandas pieteikuma maksa 45EUR, kas tiks izmantots balvu fondam sezonas noslēgumā, ir 
jāapmaksā līdz 30. jūnijam uz zemāk norādīto kontu: 

Biedrība “LATVIJAS ANTĪKO AUTOMOBIĻU KLUBS”

Reģ. Nr. 50008001881



A/S “Swedbank”, kods HABALV22

Konta Nr. LV68HABA0551044812211

www.youngtimerrally.lv      Valts Ceplevičs 
info@youngtimerrally.lv    Youngtimer Rally organizators

AAK valdes priekšsēdētāja vietnieks

http://www.youngtimerrally.lv
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