
  

 

 

2022. GADA DRIFT KIDS “FIRST STEPS IN 

RACING” NOLIKUMS 

 

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 2 gadi, 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. Visu dalībnieku punkti skaitās sezonas kopvērtējumā. 

1.6. Starta numurus tiek piešķirts ierodoties un reģistrējoties sacensībām, starta numurs 

saglabājas, ja dalībnieks piedalās visos posmos. 

1.7. 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. 

1.8. 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. Atbilstoši apstiprinātajam kalendārajam plānam sacensības koordinē LAF Drifta komisija 

un tiešo sacensību norisi rīko 2022. gadam apstiprinātie rīkotāji. 

2.2. 2022 gada sezonas laikā tiek plānoti 3 ieskaites posmi. 

2.3. Sacensību norise: 

First steps in Racing 1.posms 18.06.2022 BIKERNIEKI 



  

 

First steps in Racing 2.posms 13.08.2022 BIKERNIEKI 

First steps in Racing 3.posms 01.10.2022 BIKERNIEKI 

 

2.4. Sacensību norises datumi un vietas var tikt mainītas un tās tiks publicētas mājas lapā 

www.driftlatvia.com  

2.5. Trases konfigurāciju un garumu nosaka sacensību rīkotājs. 

2.6. Visas sacensības notiek divās daļās, kvalifikācijas braucieni un fināli. 

2.7. Starts notiek no vietas. 

2.8. 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 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 

http://www.driftlatvia.com/


  

 

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 

6.3. Kvalifikācijas braucieni 

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

beidzas, kad auto šķērso finiša līniju.  

6.3.2. Kvalifikācijas brauciens var notikt dažādi. 

Laika ņemšana braucienam individuāli, 

Brauciens noteiktam skaitam dalībnieku max 10 grupā. kur tiek dalīti pirmie 5 finišējušie vienā 

grupā, un otrie 5 finišējušie otrā grupā. 

Organizators var lemt savādāk, izvērtējot startam pieteiktos automobiļus, piemēram 

12;24;36v klases; 

6.3.3. Sacensību dalībniekiem sacensību kvalifikācijai tiek piešķirti ne vairāk kā 2 atsevišķi 

(nesecīgi) braucieni.  

6.3.4. Kvalifikācijas rezultāts nosaka dalībnieka iekļūšanu finālā.  Fināla braucieniem 

kvalificējas visi dalībnieki, bet kvalifikācijas braucienu rezultāti viņus sarindo atsevišķi pa 

braucieniem. 



  

 

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

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

saskatāmiem katram dalībniekam.  

6.4.2. Trasē atļauts doties tikai ar tiesneša atļauju.  

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

braukšanas virzienu. 

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

7. REZULTĀTI 

7.1. Kopvērtējuma punktus iegūst visi dalībnieki 

7.2. Punkti tiek piešķirti balstoties uz finiša rezultātiem, kāda vieta tiek ieņemta: 

Vieta Punkti 

1 15 

2 13 

3 11 

4 9 

5-6 8 

7-8 7 

9-12 6 

13-16 5 

17-24 4 

25-32 3 

 

7.3. Kausa uzvarētāji tiek noteikti summējot visus punktus visos oficiālajos kausa posmos. 

Vienādas punktu summas gadījumā augstāka vieta tiek piešķirta dalībniekam, ņemot vērā 

sekojošus kritērijus: 

  augtāka vieta tiek piešķirta tam dalībniekam, kurš ieguvis vairāk pirmās vietas; 

  ja šis kritērijs ir vienāds, tam, kurš ieguvis vairāk otrās vietas; 

  ja arī otro vietu skaits ir vienāds, tad tam, kurš ieguvis vairāk trešās vietas un tā uz priekšu, 

līdz tiek noteikts uzvarētājs. 

7.4. Sezonas apbalvošana notiks kopā ar LAF drifta komisijas gada apbalvošanu. 



  

 

 

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 32V 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 

 

 

Veiksmīgus startus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


