
1 
 

APSTIPRINĀTS 

LAF Standarta automobiļu komisijas 

Padomes priekšsēdētājs 

Eduards Kalve 

2018. gada 4. janvārī 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS 2018.GADA MINIRALLIJA KAUSA IZCĪŅA STANDARTA AUTOMOBIĻIEM 

Biļetens nr1 

Minirallija 2018. gada sezonas nolikumā tiek veiktas šādas izmaiņas: 

1.2.1. “2WD Standart” “2WD Rookie”- a/m ar vientilta piedziņu. Klasē drīkst piedalīties dalībnieki ar ne vairāk kā 
vienas sezonas (izņemta minirallija gada licence) pieredzi minirallijā. Klasē aizliegts piedalīties dalībniekiem kuriem ir 
bijusi gada licence rallijā vai rallijsprintā, izņēmumi pielaidei iespējami ar SAK Padomes lēmumu. 

1.2.2. “4WD Standart” “4WD Rookie”- pilnpiedziņas a/m ar dzinēja darba tilpumu līdz 2800 cm3. Klasē drīkst 
piedalīties dalībnieki ar ne vairāk kā vienas sezonas (izņemta minirallija gada licence) pieredzi minirallijā. Klasē 
aizliegts piedalīties dalībniekiem kuriem ir bijusi gada licence rallijā vai rallijsprintā, izņēmumi pielaidei iespējami ar 
SAK Padomes lēmumu. 

1.7. Kausa izcīņas minimālais posmu skaits – pieci četri. 

2. KAUSA IZCĪŅAS POSMU KALENDĀRS 

Posms Nosaukums Datums Vieta Logo 

1 Madona 2018 27.01.2018 (04.02.2018) Madona 

 
2 Gulbis 2018 02.06.2018 26.05.2018 Gulbene 

 
3 Saldus 2018 14.07.2018 21.07.2018 Saldus 

 
4 Karosta 2018 05.05.2018 01.09.2018 Liepāja 

 
5 Latvija 2018 03.11.2018 Rīga 

 
 

3.1.1. Sacensību distances maksimālais garums līdz 150 km, ātrumsacensības līdz 15 km. Ātrumposma garums līdz 
2,5 km. 

Sacensību distances maksimālais garums līdz 150 km, ātrumsacensību ieteicamais kopgarums – līdz 15 km. 
Ātrumposma garums līdz 2,5 km (pielaide 15%), izņemot ātrumposmus kuri notiek slēgtās trasēs. Slēgtās trasēs 
ātrumposma garums līdz 4 km (pielaide 15%).  

3.1.2. Dalības maksa sacensību posmā – līdz 100,00 EUR. 
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Sacensībām tiek ieviesta diferencēta dalības maksa: samaksājot dalības maksu pirms sacensībām (posma nolikumā 
definētā laikā) dalības maksa ir līdz 100,00 EUR, maksājot pēc posma nolikumā definētā laika vai sacensību dienā uz 
vietas, dalības maksa ir līdz 150,00 EUR. 

4.2.5. Komandās var pieteikt tikai ekipāžas, kuras piedalās kādā no Kausa izcīņas standarta automobiļu grupas 
ieskaites klasēm: 2WD Standart, 4WD Standart, 2WD Rookie, 4WD Rookie, 1600, 2000, 2WD, 4WD, 4WD+. 


