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Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu
komandu sacensības trases automodelismā
NOLIKUMS
MĒRĶIS
1. Veicināt jauniešu interesi par tehnisko jaunradi un pilnveidot vispārējās un speciālās
tehniskās zināšanas un prasmes.
2. Pilnveidot sociālās un valodu prasmes, kontaktējoties ar citu valstu jauniešiem.
3. Profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas trases automodelismā.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jelgavas bērnu un jauniešu centru
„Junda”.
Nolikums uzskatāms par uzaicinājumu uz sacensībām.
NORISES VIETA UN LAIKS
Jelgavas bērnu un jauniešu centru „Junda”, Skolas iela 2, 2018.gada 13.maijā plkst.10.00.
Treniņi12.maijā no plkst.11.00 un 13.maijā no plkst.8.00
SACENSĪBU DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās bērni, jaunieši un uzaicinātie ārzemju viesi vecumā līdz 19 gadiem
(ieskaitot). Komandas sastāvā ir četri dalībnieki.
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 tiek organizētas saskaņā ar Starptautiskās automodelisma asociācijas
2016.gadā apstiprinātajiem sacensību noteikumiem ar vienu PR 24 klases modeli ar šādām
izmaiņām un papildinājumiem:
 modelim PR 24 jābūt apgādātam ar S16D grupas motoru (neatmontētu);
 virsbūve - jebkura ISRA pēdējo 10 gadu PR24 virsbūve;
 pārnesuma attiecība 7: 28;
 1/8 collu pakaļējā ass;
 riepu gumija - sarkana.
Neatkarīgi no sacensību formāta katram komandas dalībniekam jāveic vienāds braucienu
skaits.
Braucienu formāts:
 kvalifikācija 1 min., ieskaita labāko apļa laiku;
 8 braucieni katrai komandai.
Grupu skaits būs atkarīgs no komandu skaita: ja komandu skaits mazāks par 10, tad
tiks nofromēta viena grupa, ja komandu skaits lielāks par 10, tad pēc kvalifikācijas
rezultātiem komandas tiks sadalītas divās grupās.
Sākuma celiņus komandas izvēlas atbilstoši kvalifikācijas rezultātiem.
PIETEIKŠANĀS
Sacensībām pieteikties līdz 3.maijam VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@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 Rage-Raģis,
tālr.67350963, fakss 67226535, e-pasts janis.rage-ragis@visc.gov.lv

