
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Large Scale 1/5 & 1/6 2wd & 4WD 

Rtpower – Turaida,  18-20.augusts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/5 & 1/6 izmēra radio vadāmo modeļu  

„Baltic Cup 2017 Large Scale” 

Nolikums 

Lielizmēra radio vadāmo modeļu sacensības Baltic Cup 2017.gadā reglamantē šis nolikums un 
www.baja5b.lv, publicētie Baltic Cup2017 radio vadāmo modeļu tehniskie noteikumi (ja nav noteikts 
šajos publicētajos noteikumos, tad skatīt EFRA noteikums). 

Piezīme: EFRA Starptautiskais sporta kodekss un EFRA noteikumi ir publicēti www.efra.se 

1. Sacensību organizācija 
 

Sacensību “Baltic Cup 2017 Large Scale” organizatori: 

• Raivo Tilners  e-pasts: raivo@rtpower.eu tālr: +371 29144133 

• Raitis Amatnieks e-pasts: info@baja5b.lv  tālr: +371 29661881 

Sacensību tiesneši: 

• Raivis Dzenītis 

• Raimonds Vilnis  
 

2. Dalībnieki 
 
Sacensībās piedalīties var jebkura persona, nav nepieciešamas speciālas licences vai atļaujas. 
 

3. Sacensību norises vieta un laiks  
 

• 2017 gada 18-20.augusts,  

• RTpower – Turaida trase, 

• “Arāji”, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144, Latvija 
• GPS  

57°10’53.7″N  24°48’28.4″E 

 57.181587  24.807874 

4. Ieskaites klases: 

Nr. Klase Klases apraksts 

1 1/5 & 1/6 - 2WD 1/5 & 1/6 aizmugurējās piedziņas modeļi ar benzīna dzinējiem 

2 1/5 & 1/6 – 4WD 1/5 & 1/6 pilnpiedziņas modeļi ar benzīna dzinējiem 

5. Skaitīšanas sistēma 

Tiks izmantota MYLAPS RC4 elektroniskā apļu skaitīšanas sistēma un individuālie transponderi. 
Būs iespēja izīrēt transponderus. (Transponderu skaits ierobežots – 20gab) 

6. Dalības maksa: 

• Pieaugušie  (laicīgi reģistrējušies internetā) - 25 eur 

• Ja dalībnieks vēlas piedalīties abās klasēs, tad otras klases dalības maksa - 20 eur 

• Reģistrējoties uz vietas sacensību dienā – 30 eur 

• Jaunieši (līdz 16 gadiem) – 20 eur 

• Transponderu īre - 4 eur  

Augstāk minētā dalības maksa ir spēkā, ja dalībnieks ir savlaicīgi reģistrējis savu dalību 
sacensībām organizatora norādītajā interneta vietnē www.baja5b.lv Reģistrācija tiek slēgta 

http://www.baja5b.lv/
http://www.efra.se/
mailto:raivo@rtpower.eu
mailto:info@baja5b.lv
http://www.baja5b.lv/


sacensību nedēļas trešdienā 16.08.2017 plkst 23:59. Reģistrējoties sacensību norises vietā 
dalības maksa tiek paaugstināta par 5eur  

7. Ieskaites punkti: 

Saskaņā ar EFRA   
Sacensību klase tiek reģistrēta, ja sacensību klasē, sacensību dienā ir reģistrējušies vismaz 4 
dalībnieki. 
 

8. Sacensību norise 

• Vienā braucienā piedalās maksimums 12 dalībnieki 

• Katrā klasē dalībnieki veic 5 (piecus) kvalifikācijas braucienus 10min, no kuriem tiek ņemts 

vērā 3 (trīs) labākie rezultāti. Sliktu laikapstākļu gadījumā sacensību rītā tiesneši var izmainīt 

kvalifikācijas braucienu skaitu. 

• Detalizētāks sacensību norises plāns un dienas kārtības grafiks tiks publicēts dienu pirms 

sacensībām 17.08.2017, interneta vietnē www.baja5b.lv 

*Atkarībā no dalībnieku skaita, var tikt veiktas nelielas izmaiņas dienas kārtībā. 

9. Maršalēšana 

1. Visiem braucējiem ir jāpiedalās maršalēšanā trasē visu konkrētā brauciena laiku  (izņemot 

gadījumus, kad sacensību organizators ir pieaicinājis speciālus maršalus). 

2. Trases īpašnieks nodrošina maršalus ar spilgtas krāsas vestēm. 

3. Maršalēšana notiek saskaņā ar dienas kārtību. 

4. Maršaliem jāieņem maršalēšanai paredzētā vieta 2 minūtes pirms starta. 

5. Par nemaršalēšanu uzskata situāciju, kad maršals neatrodas tam paredzētajā vietā  1 minūti 

pēc starta signāla. 

6. Nemaršalējot kvalifikācijas braucienu laikā dalībnieks saņem sodu -1 aplis no labākā 

kvalifikācijas rezultāta. Atkārtotas nemaršalēšanas gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts no 

RcBajaRace posma. Tiesneša lēmums par diskvalifikāciju nemaršalēšanas gadījumā nav 

apstrīdams. 

7. Nemaršalējot fināla brauciena laikā dalībnieks saņem sodu -3 apļi fināla rezultāta. Atkārtotas 

nemaršalēšanas gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts no RcBajaRace posma. Tiesneša 

lēmums par diskvalifikāciju nemaršalēšanas gadījumā nav apstrīdams. 

8. Ļaunprātīga un patstāvīga maršalēšanas vietas ieņemšana ar kavēšanu var tikt sodīta ar 

aizrādījumu, atkārtota aizrādījuma gadījumā dalībnieks tiek sodīts attiecīgi pēc  6. vai 7. 

punkta.  

9. Braucējam ir tiesības izmantot sev aizvietotāju, kas maršalē braucēja vietā saskaņojot to ar 

sacensību tiesnesi. Braucējs ir atbildīgs par aizvietotāja darbībām trasē. 

10. Maršaliem ir tiesības piestartēt ( ne vairāk kā 5 uzrāvienus) noslāpušu mašīnu, to darot 

mašīna nedrīkst atrasties trases braucamajā daļā. 

11. Maršalam ir tiesības nepieskarties mašīnai, ja braucējs turpina gāzēt un velkošie riteņi  

griežas. Maršalam ir tiesības nospiest stop pogu, ja maršals riteņu griešanos ( motora 

darbība pusgāzē vai gāzē) un uztver kā tehnisku problēmu un potenciālo risku citām 

mašīnām un cilvēkiem. Šo darbību nedrīkst izmantot ļaunprātīgos nolūkos! 

12. Tikai oficiāliem maršaliem ir tiesības aiztikt mašīnas, kas atrodas uz trases. 



13. Ja mašīna bojāta, tad maršalam tā jānogādā uz speciāli paredzētu vietu blakus vadītāju 

paaugstinājumam, cik vien ātri iespējams. Par ļaunprātīgu nenešanu vai kaut kādā veidā to 

kavēšanu attiecīgais maršals-braucējs tiks sodīts ar 10 sek. sodu. 

14. Maršalam mašīna kura ir izbraukusi no trases tā ir jānovieto atpakaļ vietā, kur tā atstāja 

trasi.Mašīnas novietošana atpakaļ trases braucamajā daļā nedrīkst traucēt citām pa trasi 

braucošām mašīnām. 

15. Maršalējot nedrīkst smēķēt un lietot alkoholiskus dzērienus. Kā arī nedrīkst maršalēt stiprā 

alkoholiskā reibumā. Nedrīkst lietot mobilo telefonu. 

16. Sacensību organizators un trases īpašnieks  neatbild par sacensību laikā un trases teritorijā 

gūtajām traumām! Katrs braucējs uzņemas pilnu atbildību  par savu un līdzbraucēju drošību 

un par to rūpējas visu sacensības norises laiku. Katrs braucējs, reģistrējoties, ar savu 

parakstu zemāk apliecina, ka ir iepazinies, izlasījis un ir saprotams šis nolikums pilnā apjomā 

un nav pretenziju.  

 

10. Mēdiji 

• Ja kāds no mēdiju pārstāvjiem vēlas fotogrāfēt vai filmēt sacensības, tad viņam ir iepriekš 

jāsaskaņo tas ar sacensību organizatoru, ieskaitot atrašanās vieta trases teritorijā, lai 

izvairītos no iespējamām traumām un netraucētu sacensību norisei. Obligāti jālieto spilgtas 

krāsas vesti, kuru jāizmanto atrodoties trasē.  

• Organizators un trases īpašnieks neatbild par trasē un trases teritorijā gūtajām traumām! 

 

11. Braukšanas kultūra trasē 

1. Braucējiem jāizturas ar cieņu vienam pret otru. Braucējam jādod ceļš tiem dalībniekiem, kuri 

viņus apsteidz par apli un vairāk. Kategoriski aizliegts speciāli traucēt citiem braucējiem,  

speciālu citu mašīnu taranēšanu ieskaitot! Ja tas netiek ievērots, tad tiesnesis var sodīt 

pārkāpēju. Aizliegts rupji lamāties. 

2. Ar mašīnu trasē vai trases teritorijā jābrauc tā, lai neapdraudētu cilvēku drošību (traumas). 

Par to tieši atbildīgs ir tā brīža mašīnas braucējs/vadītājs. 

3. Atgriežoties uz trases pēc negadījuma, dalībniekam ir jādod ceļš visiem modeļiem, kas tajā 

brīdī brauc garām neatkarīgi no dalībnieka pozīcijas attiecīgajā braucienā. Mašīnām, kas 

brauc pa trasi, ir priekšrocības attiecībā pret mašīnām, kas ir izbraukušas ārpus trases, 

apgāzušās vai tām ir tehniskas problēmas. Ja ir bijis nepieciešams mašīnu remontēt ārpus 

trases, tad turpināt braukšanu drīkst tikai no stop&go vietas, kas atrodas tieši pirms rampas. 

4. Tiesnesis nosaka soda sankcijas (diskvalifikācija vai rezultāta pasliktināšana) dalībniekiem, 

kuru modeļi brauciena laikā nebrauc atbilstoši braukšanas standartiem: 

4.1. Pirmā brīdinājuma gadījumā, dalībniekam tiek piespriests 10 sekunžu sods vai 

‘’STOP&GO” (STOP&GO jāizpilda tuvāko trīs apļu laikā kopš soda saņemšanas) 

4.2. Otrā brīdinājuma gadījumā, dalībniekam tiek atskaitīti 3 apļi no attiecīgā brauciena 

rezultāta. 

4.3. Trešā brīdinājuma gadījumā, dalībnieks tiek diskvalificēts no brauciena. 

4.4. Tiesneša prasību nepildīšanas gadījumā, dalībnieks saņem brīdinājumu, atkārtotas 

tiesneša prasības ignorēšanas gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts no RcBajaRace 

posma. 



4.5. Tiesneša lēmums ir galējs un nevar tikt mainīts. 

4.6. Uz rampas vai vadības tiltiņa drīkst atrasties tikai tie braucēji, kuri tajā brīdī piedalās 

braucienā, kā arī sacensību koordinators. 

 

12. Protesti 

• Protestus drīkst iesniegt tikai tie braucēji, kuri piedalās sacensībās. 

• Oficiālā protestu komisija sastāv no sacensību organizatoriem un tiesnešiem. Protests 

jāiesniedz rakstiskā formā sacensību organizatoram. 

• Protests var tikt iesniegts ne vēlāk, kā 15 minūtes pēc strīda situācijas iestāšanās vai 

konkrētā brauciena beigām. 

• Protesta iesniegšanas drošības nauda 30eur tiek iemaksāta sacensību organizatoram, 

protesta iesniegšanas brīdī. Gadījumā, ja protests tiek atzīts par nepamatotu, drošības 

nauda netiek atmaksāta. 

• Sacensību organizatori un tiesneši ir atbildīgi par taisnīgu protesta izskatīšanas kārtību. 

• Ja protests tiek atzīts par pamatotu, tad tiesnesis ir tiesīgs piespriest soda sankcijas, kas 

minētas ‘’Sacensību rīkošanas un norises nolikumā’’. 

13. Dienas kārtība 

14. 18.08.2017 Piektdiena / Friday  
              Dalībnieku ierašanās / Arrival of Participants 

Brīvie treniņi  / Free practice 

19:00 – 20:00 Reģistrācija   /  Registration of participants 

19.08.2017 Sestdiena / Saturday 

9:00 - 10:00 Reģistrācija   / Registration of participants. 

10:00 - 10:15 Braucēju sapulce / Drivers meeting 

10:20 - 10:35 Brīvie treniņi 2WD / Free practice 2WD 

10:35 - 10:50 Brīvie treniņi 4wd / Free practice 4WD 

10min 

11:00 - 11:10 Kvalifikācija 1 / Qualification 1 A Grupa 
 

 
10min pauze 

 
2wd 

11:20 - 11:30 Kvalifikācija 1 / Qualification 1 B Grupa 
 

   10min pauze   

11:40 - 11:50 Kvalifikācija 1 / Qualification 1  4wd 

20min 

12:10 – 12:20 Kvalifikācija 2 / Qualification 2 A Grupa 
 

 
10min pauze 

 
2wd 

12:30 – 12:40 Kvalifikācija 2 / Qualification 2 B Grupa 
 

   10min pauze   

12:50 - 13:00 Kvalifikācija 2 / Qualification 2  4wd 

 
  13:00 Pusdienas    60 min     Dinner 

14:00 – 14:10 Kvalifikācija 3 / Qualification 3 A Grupa 
 

 
10min pauze 

 
2wd 

14:20 – 14:30 Kvalifikācija 3 / Qualification 3 B Grupa 
 

   10min pauze   

14:40 - 14:50 Kvalifikācija 3 / Qualification 3  4wd 

20min 

15:10 – 15:20 Kvalifikācija 4 / Qualification 4 A Grupa 
 

 
10min pauze 

 
2wd 

15:30 – 15:40 Kvalifikācija 4 / Qualification 4 B Grupa 
 

   10min pauze   

15:50 - 16:00 Kvalifikācija 4 / Qualification 4  4wd 



20min 

16:20 – 16:30 Kvalifikācija 5 / Qualification 5 A Grupa 
 

 
10min pauze 

 
2wd 

16:40 – 16:50 Kvalifikācija 5 / Qualification 5 B Grupa 
 

   10min pauze   

17:00 - 17:10 Kvalifikācija 5 / Qualification 5  4wd 

 
   18:00 Vakariņas    60 min     Supper 

20.08.2017 Svētdiena / Sunday 

10:00 – 10:35 2wd - B grupas fināls  / Final A 
  

25min 

11:00 - 11:35 2wd - A grupas fināls  / Final A   

25min 

12:00 - 12:35 4wd – Fināls / Final   

 
  13:00 Pusdienas    60 min     Dinner 

   14:30 Apbalvošana /Awarding 

* Sacensību dienā plāns var tikt mainīts / Depending on the number of participants, changes in the schedule can be made. 

• Uz vietas varēs iegādāties kafiju un tēju, kā arī aukstu izlejamo alu un uzkodas, 

• Uz vietas brīvi pieejamas telts vietas un speciāli iekārtotas grilzonas, 

• Uz vietas tiks nodrošināts dzeramais ūdens, kompresors, un ierobežotā daudzumā elektrības rozetes.  

• At the track will be some extras, like: 

• Will be possible to buy coffee, tea, cold beer on tap, some snacks, 

• Place for tents and few grilling zones 

• Tap water, air compressor and limited ammount of electric socket 
 

 

15. Apbalvošana  

• Visās klasēs apbalvo 1-5 vietu ieguvējus. 

 

 

 

 

Baltic Cup 2017 Large Scale 

 

Veiksmīgus startus un finišus! 

www.baja5b.lv 


