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Pasākuma ”Ezīša miglājs”
NOLIKUMS
1. Pasākuma mērķis
Aktīva dzīvesveida visai ģimenei, intereses par auto un ceļu satiksmes dalībnieku
savstarpējo attiecību kultūras uzlabošanas veicināšana. Pasākumam nav autosporta sacensību,
treniņu, rekordu uzstādīšanas vai publiska izklaides pasākuma rakstura.
2. Pasākuma vieta
Pasākums notiks 2010. gada 25.-26. septembrī organizatoru noteiktā maršrutā pa vispārējās
lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei. Pasākuma sākums no pl. 19:30
organizatoru norādītā vietā.
3. Pasākuma vadība
Pasākumu organizē biedrība ’’Autoliste’’. Pasākuma vadītājs: Artis Mednis.
4. Maršruts
Maršrutu izveido un tā konfigurāciju nosaka organizatori. Pasākuma vadītājs apstiprina
maršruta shēmu. Maršruta maksimālais garums ir aptuveni 400 km. Pasākuma maršruts netiek
slēgts publiskai satiksmei pasākuma laikā un dalībniekiem jāievēro visas Ceļu satiksmes noteikumu
(turpmāk tekstā – CSN) prasības.
5. Pieteikumi
Automašīnā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru
skaitu konkrētajam transportlīdzeklim. Reģistrācija http://acevo.tosteris.com/, informācija:
mailto:2010@autoliste.lv, 29408122.
6.Pasākuma norise
Pasākuma sākuma
un norises vietas tiks paziņotas 2010. gada 20.septembrī,
http://www.autoliste.lv. Pasākuma dienas kārtība un plāns tiks publicēts 23.septembrī,
http://www.autoliste.lv.
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7. Pasākuma dalībnieki
Pasākuma dalībnieki var būt vēstuļkopas Autoliste un biedrības ’’Autoliste’’ biedri, kā arī
minēto personu viesi. Par katras konkrētās personas atbilstību nolikuma prasībām lemj organizatori.
Atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams. Dalībnieku transportlīdzekļiem ir jābūt derīgai TA un
pasākuma dienā spēkā esošai OCTA polisei konkrētajam transportlīdzeklim. Transportlīdzeklim
jābūt aprīkotam atbilstoši visām CSN prasībām. Transportlīdzekļa vadītājam jābūt vismaz B
kategorijas autovadītāja tiesībām, kuras jāuzrāda, reģistrējoties pasākuma dienā. Aizliegts nodot
transportlīdzekļa vadīšanu personām bez vadītāja tiesībām vai alkohola, narkotisko vai toksisko
vielu reibumā. Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist dalībniekus pasākumam, ja
rodas aizdomas par iepriekš minēto noteikumu pārkāpšanu.
8. Tehniskie noteikumi
Pasākumā piedalās nepārbūvētas sērijveida automašīnas. Pie reģistrācijas pasākuma dienā
tiek veikta visu automašīnu vizuālā apskate. Pārbūvēti transportlīdzekļi var tikt pielaisti pasākumam
ar pasākuma vadītāja atļauju. Dalībnieku automašīnu dekoratīvais pagaidu noformējums nav
uzskatāms par transportlīdzekļa pārbūvi.
Organizatori nodrošina dalībniekus ar tehnisko palīdzību. Tehniskās palīdzības
izsaukšanas gadījumā dalībnieki izstājas no turpmākas dalības pasākumā.
9. Veicināšanas balvas
Pēc organizatoru ieskatiem var tikt piešķirtas veicināšanas balvas dalībniekiem, kuri uzrāda
atzīstamu veikumu, vai citu iemeslu dēļ.
10. Atbildība
Organizatori neatbild par zaudējumiem, ko pasākuma dalībnieki radījuši trešajām personām,
savam autotransportam vai personīgajām mantām. Organizatoru rīkojumu un šī nolikuma
pārkāpuma gadījumā dalībnieki tiek diskvalificēti un tiem ir liegta iespēja piedalīties pasākuma
turpmākajā gaitā.
11. Drošības pasākumi
Maršruta veikšanas laikā dalībnieku transportlīdzekļi drīkst pārvietoties ar ātrumu, ko
pieļauj ceļu seguma stāvoklis un CSN prasības konkrētajā vietā, dalībniekiem jābūt piesprādzētiem
ar drošības jostām atbilstoši automašīnas tehniskajai specifikācijai. Dalībniekiem jāievēro
organizatoru izvirzītās drošības un citas prasības pasākuma laikā. Vecāki ir atbildīgi par bērnu
drošību. Nav pieļaujama pasākumam nereģistrētas automašīnas sekošana reģistrētu dalībnieku
transporta līdzeklim.
Pasākuma dalībniekiem aizliegts braukt ar automašīnām vai citiem mehāniskajiem
transportlīdzekļiem ārpus vispārējās lietošanas ceļiem. Aizliegts cirst kokus vai savādākā veidā
nodarīt kaitējumu videi. Ugunskuri un grilli NAV atļauti.
12. Īpašie noteikumi
Organizatori ir tiesīgi koriģēt Nolikumu.
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