
  

 

 

2022. GADA DRIFT KIDS “FIRST STEPS IN 

RACING” NOLIKUMS 08.10.2022 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Drift Kids klase, jeb First Steps in racing, ir bērnu elektro automobiļu sacensības. 

Sacensību trases konfigurācijas tiek veidotas balstoties uz Gymkhana/ Slaloma un Drifta 

disciplīnas pamatnoteikumiem. 

1.2. Sacensībās ir viena ieskaites klase- KIDS, bet atsevišķi klase tiek dalīta vairākos 

braucienos, balstoties uz kvalifikācijas rezultātiem. 

1.3. Dalībnieku drošībai ir noteikti sekojoši vecuma ierobežojumi:  

 minimālais vecums 1,5 gadi( ja vecāki paši apzinās riskus piedaloties sacensībās), 

maksimālais vecums 7 gadi (ieskaitot). 

1.4. Par nepilngadīgām personām, kuras uzturēsies sacensību teritorijā un piedalīsies 

sacensībās, kā arī lietos Tehniku trasē, visu atbildību par Noteikumu ievērošanu uzņemas to 

likumīgie pārstāvji, apliecinot to ar savu parakstu reģistrējoties sacensībām. 

1.5. Starta numurus tiek piešķirts ierodoties un reģistrējoties sacensībām, ja tas nav piešķirts 

jau pirmajās sacensībās jo tad starta numurs saglabājas, un lūdzam to uzrādīt reģistrējoties. 

1.6. Dzīvības apdrošināšana ir ieteicama par minimālo summu 1500 EUR un ar atrunu, kas 

atļauj apdrošināšanas ņēmējam nodarboties ar ekstrēmām aktivitātēm, vidēji maksā 5 EUR , varēs 

nokārtot uz vietas. 

1.7. Sacensību laikā ne Dalībniekiem, ne viņu pārstāvjiem, ne viņu radiniekiem nav tiesību 

rīkoties agresīvi (bļaut, lamāties, žestikulēt vai kā citādi aizvainot vai draudēt trases tiesnešiem vai 

rīkotāja personālam). Šāda rīcība tiks tulkota kā nesportiska rīcība, par ko var pienākties sods.  

 

2. SACENSĪBU RĪKOŠANA, TIESĀŠANA 

2.1. Sacensību norise: 

First steps in Racing posms 08.10.2022 BIKERNIEKI 

 

2.2. Trases konfigurāciju un garumu nosaka sacensību rīkotājs un ar to varēs iepazīties 

sacensību dienā. 

2.3. Visas sacensības notiek divās daļās, treniņbraucieni, kvalifikācijas braucieni un fināli. 



  

 

2.4. Starts notiek no vietas. 

2.5. Rīkotājam jānodrošina pēc iespējas līdzvērtīgi starta apstākļi katram dalībniekam. 

 

3. SACENSĪBU NORISES VIETA UN LAIKS 

3.1. Drift Kids notiek norobežotā un drošā teritorijā. 

3.2. Braucieni sākas dienaskārtībā paredzētajā laikā. Par dalībnieka savlaicīgu ierašanos uz 

brauciena startu ir atbildīgs tikai dalībnieka pārstāvis/vecāks. 

 

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NOTEIKUMI  

4.1. Dalībnieka veselības stāvoklis nedrīkst traucēt piedalīties sacensībās. 

4.2. Dalībniekam ir jāierodas uz reģistrāciju laicīgi.  

4.3. Dalībniekam ir jāuzvedas pieklājīgi. 

 

5. SACENSĪBU TEHNIKA, DALĪBNIEKA EKIPĒJUMS 

5.1. Atbilstošā drošības pozīcijā atrodoties elektriskajā auto ir uz priekšu - sēdus uz sēdekļa, 

kājas novietotas uz priekšu iekšā auto, abas rokas novietotas uz stūres. Aizliegts vadīt 

Tehniku neturot rokas uz stūres, stāvot kājās vai citādā veidā, kā tas nav paredzēts 

Tehnikas konstrukcijā- instrukcijā. 

5.2. Dalībnieka drošības ekipējums tiek pārbaudīts uz starta- OBLIGĀTI ĶIVERE! 

5.2.1. Trasē drīkst atrasties tikai ar aizsprādzētu aizsargķiveri, ērtā , bet ne plandošā 

apģērbā, pilnībā slēgtos apavos. Aizsargķiveri atļauts noņemt tikai atrodoties ārpus trases, drošā 

attālumā no braucošās Tehnikas. Trasē aizliegts atrasties bez aizsprādzētas aizsargķiveres, kā arī 

ar brīvi izlaistiem matiem, šallēm, lakatiem vai citiem brīvi krītošiem apģērba aksesuāriem. 

5.3. Starta numuri dalībniekiem tiek piešķirti sacensību reģistrācijas kārtībā.  

5.4. Starta numurs tiek piešķirts vienreiz sezonā 

5.5. Dalībniekam, dalībnieka tuviniekiem, draugiem, faniem visu sacensību laiku sacensību 

norises ir jānodrošina kārtība. Pieteicējam ir jāseko līdzi bērniem un viņu kustībām trases zonā. 

 

6. SACENSĪBU NORISE 

6.1. Dokumentu pārbaude 

6.1.1. Sacensību dalībnieku dokumentu pārbaude notiek saskaņā ar katra posma 

dienaskārtību sacensību sekretariātā. 



  

 

a) Sacensību dalībniekam vai pārstāvim (vecākam) dokumentu pārbaudes laikā sacensību 

sekretāram jāiesniedz parakstīta pieteikuma forma 

b) ieteicama veselības apdrošināšanas polisi ar minimālo segumu 1500 EUR un norādi, kas 

atļauj nodarboties ar autosportu (ja dalībnieks piedalās ar vienreizējo licenci). Lūdzam vienmēr šos 

dokumentus ņemt līdzi uz sacensībām. 

c) Personu apliecinošs dokuments- pase, ID vai tiesības, lai var noteikt dalībnieka vecumu. 

6.1.2. Dalībnieks vai tā pieteicējs, reģistrējoties sacensībām, pilnībā uzņemas faktisku un 

juridisku atbildību par atrašanos trasē sacensību laikā, kā arī par bojājumiem vai kaitējumu nodarītu 

organizatora vai trešo personu mantai, veselībai vai dzīvībai. 

6.2. Dalībnieku sapulces 

6.2.1. Dalībnieku sapulces laiks un vieta tiek norādīta sacensību nolikumā, vai tiek paziņots 

sacensību laikā 

7. SACENSĪBU NORISE 08.10.2022 

7.1. Reģistrējoties sacensībām bērnu vecākiem obligāti ir jānorāda informācija vai bērns 

var doties viens pats trasē, vai tikai ar vecāka atbalstu, balstoties uz to tiks dalītas 

treniņu un kvalifikācijas grupas. 

7.2. Vecākiem nav atļauts ieiet trases konfigurācijā, bērniem ļaujot pašiem braukt, vecāki varš 

iet gar malu trases konfigurācijai. Treniņos vecāki varēs doties ar bērniem kopā trasē, lai 

palīdzētu un iemācītos trasi. 

7.3. Papildus balstoties uz dalībnieku pieteikumiem organizators pirms sacensībām sadala 

ieskaites klases treniņu grupās. 

Piemērs 12kw grupa: 

 Grupas kas sadalītas balstoties uz iepriekšējo reģistrāciju ar noteiktu dalībnieku skaitu 

katrā grupā. 

Treniņi tiek braukti pa grupām, pēc grupām treniņos tiek sadalīti kvalifikācijas braucieni. 

Piemērs 12kw grupa: 

 A kvalifikācijas grupa, pirmie bērni, skaits ko nosaka organizators sapulcē, kuri ir 

nofinišējuši pirmie pēc starta 

 B kvalifikācijas grupa, nākošie 

 Ja nepieciešams tiek veidota arī C kvalifikācijas grupa 

Fināl braucieni tiek braukti noteiktā secībā. 

 A fināls kurā tiek apvienoti, sapulcē atrunāts, dalībnieku skaits kuri pirmie finišē 

kvalifikācijas braucienā 



  

 

 B fināls, sapulcē atrunāts, nākamie dalībnieki 

 C fināls, ja nepieciešams izejot no dalībnieku skaita 

Noslēdzoties reģistrācijai organizators izziņos sacensību braucienu grafiku un dalījumu, un bērnu 

skaitu gan treniņos, gan kvalifikācijā, gan finālos, lai būtu skaidrs princips pēc skaitiem. 

Brauciena vērtējums sākas ar brīdi, kad sacensību auto šķērso starta līniju un beidzas, kad auto 

šķērso finiša līniju.  

SACENSĪBU KLASES: 

 12v. 

 24v. 

7.3.1. Sacensību dalībniekiem treniņbraucieniem tiek piešķirti ne vairāk kā 2 atsevišķi 

(nesecīgi) braucieni.  

7.4. Brauciena norise, starta kārtība, pāragrs starts, finišs 

7.4.1. Starta, finiša un sānu līnijām jābūt ar uzskatāmiem apzīmējumiem un labi 

saskatāmiem katram dalībniekam.  

7.4.2. Trasē atļauts doties tikai ar tiesneša atļauju.  

7.4.3. Aizliegts bez nepieciešamības apstāties trasē, patvaļīgi mainīt trasē noteikto 

braukšanas virzienu. 

7.4.4. Aizliegts tīši traucēt citiem dalībniekiem trasē un provocēt bīstamas situācijas trasē. 

 

8. TEHNISKO NOTEIKUMU SADAĻA 

 Elektriskie bērnu auto ir aprīkoti ar elektrodzinēju un uzlādējami ar elektrību 

 Darbināms ar elektrību, 

 Nav izplūdes gāzes, 

8.1. Elektriskajam auto nedrīkst būt nekādas drošības jostas. Vadītājs nedrīkst būt 

piesprādzēts pie auto. 

8.1.1. Motors - elektromotors, bez iejaukšanas rūpnīcas uzstādījumos. 

8.1.2. Baterija - nedrīkst pārsniegt 24V spriegumu 

8.1.3. Baterijas darba temperatūra nedrīkst pārsniegt 50 grādus pēc celsija 

8.1.4. aizmugurējās bremzes var būt / nebūt 

8.1.5. nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto maksimālo slodzi 

8.1.6. auto brauc bez tālvadības pults kontroles. 

 

 



  

 

 

 

Dienaskārtība: 

08.10.2022 

10:00-11:00 dalībnieku ierašanās sacensību vietā, reģistrācija, iepazīšanās ar trasi 

11:00-11:30 Treniņbraucieni visām grupām  

11:30-12:00 Kvalifikācijas braucieni visām grupām 

12:00 Finālbraucieni 

12:30 Apbalvošana 

Norises vieta- Spīdveja stadions 

Dalībnieku parks- pie Spīdveja stadiona 

 

Organizators apbalvošanas ceremonijā apbalvo visus bērnus, kuri piedalās sacensībās, 

veidojot pjedestālu A/B/C fināli un paldies par dalību. 

 

Veiksmīgus startus! 

 

 

 

 

 

 


