MINIRALLIJS “KAROSTA 2020”
Datums: 25.09.2020

Laiks: 07:00

Temats: Biļetens Nr. 1
Dokuments Nr
: 1.1
No
: Sacensību vadītāja
Kam
: Visiem Dalībniekiem
Lappuses
:1
____________________________________________________________________________
1. Sekojošas izmaiņas minirallija papildus nolikuma punktos:
10. Iepazīšanās ar trasi
10.2.7. Iepazīšanās ar trasi laikā var nebūt izlikti riepu konusi. To atrašanās vietas uz braucamās
daļas apzīmētas ar krāsu vai ar shēmu trases malā.
10.2.8 Iepazīšanās laikā un sacensību laikā braukšanas ātrums SCHWENK terminālī un
piebraucamajā ceļā (pēc SS5;6 STOP) ierobežots līdz 10 km/h, dodot ceļu kravas
autotransportam. Šajā ceļa posmā aizliegts apstāties.
13.2.1 Starts
Automašīnas startēs sestdien, 2020. gada 26.septembrī plkst. 12:00 Imantas ielā, Liepājā.
Starta kārtība tiks publicēta uz oficiālā informācijas stenda, atbilstoši sacensību programmai.
Minirallija starts notiek LK 0.
Starta intervāls starp ekipāžām visā minirallija gaitā būs 1 minūte.
Ātrumposmi SS1/2, SS3/4, SS5/6 notiek pēc rāvējslēdzēja principa.

!!! Ātrumposmos SS2; SS4; SS6 ekipāžām starts tiks dots nepilnā minūtē.
2. Oficiālais paziņojumu stends būs pieejams tikai internetā www.minirallijs.lv un
lietojumprogrammā Sportity. Lietojot lietojumprogrammu, lietotāji saņems "Push" paziņojumus par
katru jaunu dokumentu, kas iesūtīts digitālajā paziņojuma lietotnē. Sportity pieejams šeit:
• App Store: https://apps.apple.com/ee/app/sportity/id1344934434
• Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportity.app
Pēc lietojumprogrammas uzstādīšanas nepieciešams ievadīt paroli “Karosta20”.

3. Covid-19:
3.1 Visām minirallijā “Karosta 2020” iesaistītajām personām ir jāievēro “ COVID-19 infekcijas

izplatības ierobežošanas plāns Minirallija “Karosta2020”norises laikā”, kas ir publicēts oficiālajā
interneta lapā www.minirallijs.lv
3.2. Pirms ieiešanas minirallija centrā uz Administratīvo pārbaudi, visiem dalībniekiem būs
jāaizpilda Covid-19 veidlapa, un parakstīta jāiesniedz Administratīvās pārbaudes laikā. Pie ieejas
visiem dalībniekiem tiks veikta temperatūras pārbaude ar bezkontakta termometru, lai
pārliecinātos, ka dalībniekam nav paaugstināta ķermeņa temperatūra. Organizatoram ir tiesības
liegt dalību sacensībās, ja tiek konstatētas aizdomas par saslimšanu.
3.3 Lai novērstu Covid-19 izplatīšanos, sacensībās tiks liegta dalība personām, kuras iebraukušas
no valstīm, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un kuras publicētas
valsts Slimības profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē (https://www.spkc.gov.lv/lv).
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