Starptautiskās lidostas “Rīga” kausa dalībniekiem
1.- 2. jūnijs, Bauska, Mūsa Raceland autotrase
Iebraukšana:
 Iebraukšana Sporta Kompleksā sportistam un viņa pavadošajai komandai paredzēta
Sestdien - 1.jūnijā no plkst. 07.00
 Pirms iebraukšanas Sporta Kompleksa teritorijā sportistam- komandas atbildīgajai personai
jāveic reģistrācija Kontroles punktā.
 Kontrolieris uz dalībnieka automašīnas vējstikla labajā pusē uzlīmēs caurlaidi iebraukšanai
pasākuma teritorijā, uz kuras atzīmēs automašīnas numuru un vietas numuru Dalībnieku parkā.
 Katrai komandai paredzēta divas automašīnas caurlaides
 Pasākuma teritorijā drīkst atrasties automašīnas tikai ar auto caurlaidēm.
 Kontrolieris sportistam un viņa komandai, saskaņā ar dalībnieku sarakstu, izsniegs 4 aproces (1sportistam, 3- mehāniķiem),. Tās paredzētas sacensību apmeklēšanai, atrašanos Dalībnieku parkā
un Sporta tribīnē
 Dalībnieku atrašanās un pārvietošanās kompleksa teritorijā ir atļauta tikai ar aprocēm.
Atrodoties Dalībnieku parkā:
 Jāieņem stāvlaukuma vietu, ko ierāda dalībnieku parka menedžeris Starptautiskās lidostas “Rīga”
kausa dalībnieku parkā.
 Starptautiskās lidostas “Rīga” kausa Servisa zona atradīsies aiz Eiropas braucēju dalībnieku
parka uz grunts seguma (ovāla galā).
 Savlaicīgi jāveic reģistrēšanās sacensībām sekretariātā.
 Stāvlaukumā jāizmanto paklāji zem sporta mašīnu stāvvietām.
 Automašīnas pirms starta tehnisko pārbaudi tehniskā komisija veiks dalībnieka stāvlaukumā.
 Katrā dalībnieka stāvlaukumā jābūt vismaz 1gb. vismaz 6kg tilpuma ugunsdzēšanas aparātam.
 Mašīnas mazgāšana ir atļauta tikai šim nolūkam paredzētajā vietā.
 Eļļu un citu šķidrumu izliešanai paredzētās tvertnes atrodas Dalībnieku parkā pie auto mazgāšanas vietas.
 Komandas ir atbildīgas par atkritumu aizvākšanu savā stāvlaukumā visa pasākuma laikā un
pēc sacensībām, atstājot vietu tādā stāvoklī, kādā tā tika saņemta.
Dalībnieku parkā kategoriski aizliegts:
 Mainīt reģistrēto vietu bez saskaņošanas ar Dalībnieku parka tiesnesi.
 Aizņemt blakus esošo dalībnieku vietu.
 Nodot automašīnu caurlaides vai dalībnieku aproces citām personām.
 Pārvietoties Dalībnieku parkā ar ātrumu, kas lielāks par 10 km/h.
 Atrasties nepiederošām personām Tehniskās komisijas vietā.
 Atrasties komandas locekļiem starta koridorā.
 Mazgāt automašīnas, izņemot speciāli tam paredzēto vietu.
 Kurināt ugunskurus un lietot atklātas liesmas ierīces.
 Apkrāsot, demolēt vai kā citādi bojāt parka un trases aprīkojumu.
 Traucēt citu dalībnieku mieru, ievērojot klusumu pēc plkst.24.00.
Sportists un viņa komanda, kuri neievēros šos noteikumus, tiks sodīti naudas sodu līdz
100.00 EUR.
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