Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2016.gada 19.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/122
22. pielikums

Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem
„Motormuzeja kauss”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
1. Popularizēt skolēnu interesi par inženiertehniskajām profesijām.
2. Pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas.
3. Profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas trases automodelismā.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju.
NORISES VIETA UN LAIKS
2017.gada 4.februārī un 4.novembrī Rīgas Motormuzejā, S Eizenšteina ielā 4, Rīgā
DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem (ieskaitot).
Mandātu komisijai jāuzrāda šādi dokumenti: pieteikums, dalībnieka dzimšanas apliecība
vai pase.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt publiskotas.
SACENSĪBU NORISE
Sacensības notiek „Iesācēju”; G16 open un PR24 klasēs.
Tehniskā komisija „Iesācēju” klasei plkst. 9.30.
Starts „Iesācēju” klasei plkst. 10.00.
Starp modeļu klasēm pauze 30 min.
15 min pēc iepriekšējās modeļu klases beigām tehniskā komisija nākamajai modeļu
klasei.
„Iesācēju” klases dalībnieku apbalvošana pēc tās sacensību beigām, pārējām klasēm
sacensību noslēgumā.
Sacensības tiek organizētas saskaņā ar Starptautiskās automodelisma asociācijas
2016.gadā apstiprinātajiem sacensību noteikumiem ar šādām izmaiņām un papildinājumiem:
„Iesācēja” klases automodelis ES24 klases modelis ar šādām izmaiņām:
- Modelim jābūt apgādātam ar 16 grupas motoru ar ferīta magnētiem – gultņi
motorā aizliegti.
- Modeļos aizliegts izmantot ar elektroerozijas vai lāzermetodi izgatavotas
šasijas, šasijas, kas izgatavotas no rūdīta tērauda loksnes, sānu un bremžu
spoilerus, lodīšu gultņus šasijā.
- Modeļa šasijai jābūt skolēna pašizgatavotai.
- Modeļa aizmugurējās ass diametrs 1/8``.
- Modeļa platums - max 85 mm, augstums - max 40 mm.
- Modelim jābūt aprīkotam ar priekšējo riteņu imitācijām un pilotu.
- Modelim jābūt aprīkotam ar sarkanajām riepām (vai MX) un rupjajiem (48
moduļa) zobratiem.
- Motoram aizliegtas šuntdrātis.
- Dalībnieku vecuma ierobežojums - 14 gadi (ieskaitot).
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PR24 modelis ar šādām izmaiņām:
- PR 24 modelim jābūt apgādātam ar 12. vai 16.grupas ferīta magnētu
motoru. Gultņi motorā atļauti.
- Virsbūves jebkura ISRA apstiprināta PR24 salona virsbūve.
- Atļautās šasijas: Mosetti Patriot, Champion, Titan, JKx25, Flexi.
- Modelim jābūt aprīkotam ar priekšējo riteņu imitācijām un pilotu.
- Modeļa platums - max 83 mm, augstums - max 35 mm.
G16 open modelis:
- Modelim jābūt apgādātam ar 16.grupas ferīta magnētu motoru (tai skaitā
„outlaw” motoriem). Gultņi motorā atļauti.
- Modeļos aizliegts izmantot sānu un bremžu spoilerus.
- Modeļa platums - max 83 mm, augstums - max 40 mm.
- Modelim jābūt aprīkotam ar priekšējo riteņu imitācijām un pilotu.
Komandu vērtējumu nosaka, summējot komandas četru dalībnieku apļu summu
priekšbraucienos (divi „Iesācēju” klases dalībnieki, viens PR24 un viens G16 open klases
dalībnieks).
Braucienu ilgums visās klasēs atkarīgs no dalībnieku skaita, bet ne mazāks par 1,5 min.
„Iesācēju” klasē no vienas interešu izglītības iestādēs drīkst startēt ne vairāk kā 4
dalībnieki.
„Iesācēju” klasē dalībnieki pa grupām tiek sadalīti pēc iepriekšējo Lavijas skolēnu
sacensību komandu ieskaites rezultātiem.
PR24 un G16 open klases sacensību dalībnieki grupās tiek sadalīti pēc iepriekšējo
Lavijas skolēnu sacensību rezultātiem individuālajiem rezultātiem.
Viens dalībnieks drīkst sartēt ne vairāk kā divās klasēs
Ar modeli, kurš ir startējis „Iesācēju” klasē, nedrīkst startēt citās klasēs.
Dalībnieks drīkst piedalīties tikai vienā komandas ieskaitē.
PR24 un G16 open klases dalībnieki drīkst startēt abās modeļu klasēs, norādot, kurā
klasē viņš startē individuāli.
PIETEIKŠANĀS
Komandām pieteikties divas nedēļas pirms sacensībām, bet precizēts dalībnieku sastāvs
katrā klasē elektroniski jāiesūta divas dienas pirms sacensībām VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350963, e-pasts: janis.rageragis@visc.gov.lv
FINANSĒJUMS
Sacensību uzvarētājus apbalvo ar VISC diplomiem. Dalībnieku piedalīšanos pasākumā
finansē komandējošā organizācija.
PROJEKTA VADĪTĀJS
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents Jānis RageRaģis, tālr.67350963, fakss 67226535, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv

