
 

RBR.LV “PAVASARA KAUSS” 2020 Nolikums 

1.  Vispārēja informācija 
1.1   RBR.LV Pavasara kausa izcīņā drīkstēs piedalīties visi Baltijas valstu pārstāvji.   
1.2   Kausa izcīņa tiks rīkota uz Richard Burns Rally platformas, izmantojot Wally veidoto Čehu pluginu 
un NGP6 jaunāko fizikas modu 
1.3   Iesācējiem, kā sākt piedalīties kausa izcīņā, dodamies uz pamācību – www.rbr.lv/faq 

1.4   Visa informācija par kausa izcīņu tiks publicēta mājaslapā RBR.LV, mūsu Facebook lapā un forumā.       
Lai sazinātos ar organizatoriem pa tiešo, lūdzu, rakstiet privātu ziņu FB lapā vai uz epastu info@rbr.lv 
1.5   Lai piedalītos kausa izcīņā ir jābūt nepieciešamai RBR.LV Licencei un to ir iespējams saņemt – 
www.rbr.lv/licences 
 
2. Kausa izcīņa 
2.1   Organizatori pēc saviem ieskatiem būs tiesīgi izvēlēties ātrumposmus, trases segumu, servisa parka 
laikus un laikapstākļus. Katrā posmā maksimāli pieļaujamais būs 7 ātrumposmi, kuru kopējā distance 
nedrikstēs pārsniegt 40km.  
2.2   Kausa izcīņa sastāvēs no 4 (četriem) posmiem.       
2.3   Katra posma starts paredzēts  08:00 Trešdiena un beigsies Svētdienas vakaru 23:59. 
2.4   Pirms katra posma no Svētdienas 08:00 līdz Otrdienas 23:59 būs paredzēti arī oficiālie 
treniņbraucieni (Shakedown). Ātrumposmu iespējams izbraukt būs 3 reizes.   
2.5   Kausa izcīņas kalendārs: 

1. Posms – 11.03 – 16.03.2020 
2. Posms  - 25.03 – 30.03.2020 
3. Posms  - 08.04 – 13.04.2020 
4. Posms  - 22.04  - 27.04.2020 

2.6   Lai nebeigtos kausa izcīņa jau pirmajā ātrumposmā, starp servisiem būs iespējam izmantot 
“Superally” sistēmu, par katru nokavēto ātrumposmu no labākā laika +300 sekundes un iespēja turpināt 
posmu.  
2.7   Organizatori patur iespēju dažādu neparedzētu apsvēruma dēļ mainīt posma norises datumus, 
paziņojot par to vismaz 3 dienas pirms posma sākuma.    
 
3. Posmu restarta pieprasījums 
3.1   Ja Jūsu posma statuss rādīsies pie izstājušiem dalībniekiem "DNF", restarta pieprasījums tiks 
noraidīts. 
3.2   Ja Jūsu posma statuss rādīsies pie izstājušiem dalībniekiem "Did not start to SS" restarta 
pieprasījums tiks apstiprināts. 
 
4. Automašīna 
4.1   Kausa izcīņa notiek sekojošās ieskaites klasēs:  

 4WD (R4, N4)  
o Mitsubishi Lancer EVO IX N4 
o Subaru Impreza N14 N4 
o Mitsubishi Lancer EVO IX R4 
o Mitsubishi Lancer EVO X R4 
o Subaru Impreza N15 R4 



 
 

 2WD (R2), 
o Citreon C2 R2 Max 
o Ford Fiesta Mk VIII R2 
o Ford Fiesta R2 
o Opel Adam R2 
o Peugeot 206 R2 
o Renault Twingo R2 Evo 

 Historic, 
o Audi 200 Quattro  
o Ford Escort Mk V RS Cosworth 
o Lancia Delta HF  
o Mazda 323 BF 4WD 
o Mitsubishi Lancer EVO II 
o Subaru Impreza GC8 
o Toyota Celica 2000GT-FOUR 

4.2   Kausa izcīņas laikā auto drīkst mainīt vienu reizi.  
 

5. Punktu sistēma 
5.1   Kausa izcīņas kopvērtējuma rezultātu nosaka ekipāžas izcīnīto punktu summa visos notikušajos 
posmos. Augstāka vieta tiek piešķirta ekipāžai ar lielāku punktu summu.. 
5.2   Punktus katrā klasē sadalīs pēc šādas sistēmas -15-12-10-8-6-5-4-3-2-1. 
 
6. Sodi 
6.1.   Organizatoriem ir tiesības pieprasīt 24 stundu laikā pēc katra posma atkārtojumus (Replay) katram 
braucējam, paziņojot par to Čehu mājaslapā vai nosūtot privātu ziņu forumā.  
Dalībniekam, neiesūtot “Replay” Čehu mājaslapā 48 stundas pēc organizatora pieprasījuma, tiks sodīts 
par katru pieprasīto ātrumposmu ar +6 minūtēm.  
6.2.    Vienam ritenim vienmēr ir jābūt uz ceļa. (+10 sekundes par katru “cut”). 
6.3.    Par katru apzinātu trases saīsināšanu (+30 sekundes sods). 
6.4.    Par cieņas un goda aizskaršanu forumā vai pēc ātrumposma veikšanas pirmo reizi brīdinājums, 
otro reizi +30 sekundes pie kopvērtējuma laika, trešā reize – Anulēta RBR.LV Licence un izskatīšana par 
tā atkārtotu piešķiršanu.  
6.5.    Visu protesta iesniegumus pieņemam tikai uz epastu info@rbr.lv  
6.6.    Startēšana ar vairāk kā diviem accountiem – diskvalifikācija.  
 
7. Papildus informācija 
7.1   Katrs dalībnieks var dalīties ar savām kausa izcīņas posma bildēm kā arī onboard vai video 
“highlights” materiāliem forumā zem katra posma sadaļas vai arī sūtit mums privāti info@rbr.lv 
7.2   Visi Jūsu publicētie un iesūtītie materiāli tiks publicēti RBR.LV, Facebook un Instagram portālos. Tiks 
veidoti raksti, intervijas un iespējams video materiāli.  
7.3   Katram dalībniekam, lai startētu kausa izcīņā ir jābūt Vārds UZVĀRDS vai UZVĀRDS Vārds forma 
Čehu mājaslapā.  
7.4   Organizatori patur iespēju veikt izmaiņas nolikumā pēc saviem ieskatiem kausa izcīņas laikā.    
 
 

 facebook.com/RBRLV                                       Instagram:rbrlv 


