
	

YOUNGTIMER	RALLY	TRASES	DIENA	2019	
BIĶERNIEKU	TRASE,	9.	JŪNIJĀ		

Rīkotājs:		
Biedrība	“Latvijas	AnMko	automobiļu	klubs”		

Reģ.	Nr.	50008001881		
S.Eizenšteina	6,	Rīga,	LV-1079		

Pasākuma	direktors:		
Valts	Ceplevičs		

Galvenais	^esnesis:	
Nauris	Kalvāns		

Tehniskais	komisārs:		
Harijs	Gerķis		

“Latvijas	An:ko	automobiļu	kluba”	rīkotais	“YoungDmer	Rally	Trases	Diena	2019”	ir	sociāls	
pasākums	retro	un	klasisko	automobiļu	entuziasDem,	kas	norisinās	Biķernieku	trasē.	

Automašīnas	

• Visām	automašīnām	jāatbilst	youngDmerrally.lv	mājaslapā	atrodamajam	modeļu	katalogam	
un	 YoungDmer	 Rally	 un	 LAF	 tehniskajiem	 noteikumiem	 (hXps://youngDmerrally.lv/
youngDmer-rally-tehniskie-noteikumi/)	

Braucēji	

• Visiem	 braucējiem	 iepriekš	 jāreģistrējas	 mājaslapā	 youngDmerrally.lv	 un	 jāatzīmē,	 ka	 De	
piekrīt	 automašīnas	 tehniskajai	 pārbaudei	 pirms	 pasākuma.	 ReģistrējoDes	 obligāD	
nepieciešams	 augšupielādēt	 automašīnas	 fotogrāfiju,	 kas	 saprotami	 aXaino	 pašreizējo	
vizuālo	 stāvokli.	 Maksājums	 par	 dalību	 pasakumā	 jāveic	 pirms	 pasākuma,	 norādītajā	
maksājumu	kar:bā.		

• Pasākuma	 norises	 vietā,	 pirms	 reģistrēšanās	 automašīna	 jāatrāda	 tehniskajam	 Desnesim	
novērtēšanai.	 Reģistrēšanās	 pasākumam	 iespējama	 Dkai	 ar	 tehniskā	 Desneša	 izsniegtu	
atzinumu	par	atļauju	piedalīDes	pasākumā.	

• Reģistrācijas	 laikā	pasākuma	dienā	braucējiem	 jāuzrāda	vadītāja	apliecība	un	automašīnas	
tehniskā	pase	

• Braucējam,	atrodoDes	trasē,	jābūt	ģērbtam	ķermeni	nosedzošā	apģērbā	(garās	bikses,	garās	
piedurknes),	galvās	jābūt	ķiverei	ar	E	marķējumu	un	jāaizsprādzē	drošības	jostas.	Braucējam	
rokās	jābūt	cimdiem.		

STANDARTA
AUTOMOBIĻU
KOMISIJA

https://youngtimerrally.lv/youngtimer-rally-tehniskie-noteikumi/
https://youngtimerrally.lv/youngtimer-rally-tehniskie-noteikumi/


Pasažieri	

• Katrā	automašīnā	drīkst	atrasDes	Dkai	vadītājs.	

SkaMtāji	

Ska:tājiem	atļauts	atrasDes	pasākumā,	netraucējot	tā	norisei.	Kategoriski	aizliegts	iziet	uz	trases	vai	
sēdēt	uz	to	norobežojošajiem	borDem.	

Es	apliecinu,	ka:		

• Man	 ir	 bijusi	 dota	 iespēja	 iepazīDes	 ar	 pasākuma	nolikumu,	 YoungDmer	Rally	 noteikumiem	un	
Latvijas	An:ko	automobiļu	kluba	ēDkas	kodeksu	un	es	piekrītu	Dem	pakļauDes.	Es	apliecinu,	ka	
esmu	 fiziski	 un	 garīgi	 piemērots	 dalībai	 pasākumā	 un	 kompetents	 to	 darīt.	 Es	 atzīstu,	 ka	 es	
saprotu,	 sacensību	 bū:bu	 un	 veidu,	 kā	 arī	 iespējamo	 risku,	 kas	 sais:ts	 ar	 motoru	 sportu	 un	
akceptēju	šādu	risku.		

• Pēc	 manas	 labākās	 pārliecības	 braucējam(iem)	 piemīt	 pamata	 prasmes	 un	 zināšanas,	 kuras	 ir	
nepieciešamas	 agecīgajam	pasākuma	 veidam,	uz	 kuru	 agecas	 šis	 pieteikums	un	 ka	pieteiktas	
transportlīdzeklis	 ir	 pasākumam	 piemērots	 un	 braukšanas	 kār:bā,	 ņemot	 vērā	 sacensības	 un	
ātrumu,	kas	Dks	sasniegts.		

• Es	 apzinos	 ja	 mans	 veselības	 stāvoklis	 var	 nega:vi	 ietekmēt	 kontroli	 pār	 transporta	 līdzekli	
pasākuma	laikā,	es	nevaru	tajā	piedalīDes,	ja	vien,	es	esmu	par	šo	nespēju	paziņojis	LAF,	kas	pēc	
šādas	deklarācijas,	ir	izsniegusi	licenci,	kura	man	ļauj	tajā	piedalīDes.		

• Jebkurš	 licences	 pieteikums,	 kuru	 paraks:jusi	 persona,	 kas	 ir	 jaunāka	 par	 18	 gadiem,	 ir	
apsDprināts	ar	šīs	personas	vecāku	/	juridisko	aizbildņu	/	aizbildņa	parakstu,	kuru	vārds,	uzvārds	
un	adrese	ir	norādīD.		

• Es	 saprotu,	 ka	motorsports	 ir	 bīstams	 un	 negadījumi	 var	 izraisīt	 un	 izraisa	 nāvi,	 invaliditāD	 un	
īpašuma	 bojājumus.	 Es	 saprotu,	 ka	 šie	 riski	 var	 radīt	 manas	 miesas	 bojājumus	 vai	 citus	
zaudējumus,	un	es	apzinos	un	pieņemu	šos	riskus.	Gadījumā,	ja	noDcis	negadījums,	kā	rezultātā	
noDek	hospitalizēšana,	es	piekrītu,	ka	slimnīca	organizatoram	drīkst	sniegt	informāciju	par	manu	
veselības	stāvokli.		

• Ar	šī	pieteikuma	izska:šanu	un	pieņemšanu,	es	piekrītu,	ka	ne	viens	vai	jebkura	kombinācija	no	
FIA,	 LAF,	 trašu	 īpašnieki	 vai	 ciD	 apsaimniekotāji,	 organizatori,	 atbals:tāji	 un	 to	 agecīgās	
amatpersonas,	 ierēdņi,	 pārstāvji	 un	 darbinieki	 ("Puses")	 nenes	 nekādu	 atbildību	 par	
zaudējumiem	 vai	 bojājumiem,	 kas	 var	 Dkt	 nodarīD	 vai	 ir	 radušies	 manas	 pasākuma	 dalības	
rezultātā,	 ieskaitot,	 bet	 ne	 Dkai,	 īpašuma	 kaitējumus,	 ekonomiskos,	 finanšu	 zaudējumus	 vai	 to	
izrietošās	 sekas,	 jebkāda	 iemesla	 dēļ.	 Nekas	 no	 šī	 punkta	 nav	 paredzēts	 vai	 ir	 uzskatāms	 par	
izslēdzamu	vai	ar	atbildību	ierobežotu,	nāves	vai	miesas	bojājumu	rezultātā.		



• Cik	 vien	 to	 atļauj	 likums,	 es	 piekrītu	 aizsargāt	 un	 būt	 nekai:gs	 katrai	 no	 pusēm	 agecībā	 uz	
jebkuru	zaudējumu	vai	bojājumu,	kas	jebkādā	veidā	var	rasDes	no	manas	dalības	pasākumā.		

• Ar	šo	es	apliecinu,	ka	ievērošu	LAF	sporDstu	ēDkas	principus,	cienīšu	rīkotāju	darbu,	un	ievērošu	
vispārīgi	 pieņemtas	 sabiedrības	 normas.	 Nepublicēšu	 vai	 nekopēšu	 trešajām	 personām	
nesais:tus	 dokumentus	 vai	 audio	 vizuālos	materiālus,	 kuri	 var	 saturēt	 slēgtu	 vai	 izmeklēšanai	
nepieciešamu	informāciju.	

• Saprotu	un	neiebilstu	pret	to,	ka	sacensības	Dks	filmētas	un	fotografētas.	Oficiālā	foto	un	video	vietne	ir	
www.youngDmerrally.lv.		
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