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LaMSF CROSS COUNTRY TRASES UN SACENSĪBU PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

1. Vispārējā informācija (aizpilda organizators): 

 

Sacensību nosaukums __________________________________________________________________ 

 

Statuss _____________________________________________ Datums _________________________ 

               (kategorija (A, B, C), čempionāts, kauss, kluba kauss)  

 

Atrašanās vieta _______________________________________________________________________ 

                     (rajons, pilsēta, pagasts) 

 

Organizators_________________________________________________________________________ 

                (nosaukums, adrese, tālrunis) 

 

Trases shēma ir? ________________________ Atļauja ______________________________________ 

               (rajona/pilsētas/pagasta) 

 

Policija informēta?____________      Apdrošināšanas polises nr________________________________ 

 

2. Trases pieņemšana 36h pirms sacensībām (aizpilda trases pieņēmējs): 

 

DISTANCE:  

 

• Apļa garums (min 6km - max 12km)___________________________________________________ 

• Trases platums (min 3m, ieteicams 8m)_________________________________________________ 

 

• Starta vietas platums (min 40m), starp līnijām 15m________________________________________ 

 

• Starta taisnes garums (min 60m – max 125m), starta drošība_________________________________ 

 

• Trases apzīmējumi – aizsarglentas, enduro zīmes _________________________________________ 

 

• Zīmes pie bīstamām vietām vai bīstamo vietu apzīmējums __________________________________  

 

• Mākslīgie enduro elementi, ātruma slāpētāji______________________________________________ 

 

• Tramplīni, to leņķis, attālums starp tramplīniem min 30m___________________________________ 

 

• Trases ātrums (vidējais ātrums trasē nedrīkst pārsniegt 50km/h)______________________________ 

 

• Hronometrāžas dienesta un finiša līnijas izvietojums_______________________________________ 

 

• Tehniskās kontroles un pirmsstarta zonas atbilstība:_______________________________________ 

 

• Pit stop zonas novietojums, norobežojums ______________________________________________ 

 

INFRASTRUKTŪRA: 

 

• Sportistu nometnes novietojums un atbilstība:____________________________________________ 

 

• Piekļuves ceļi, skatītāju autostāvvieta___________________________________________________ 
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Trases pieņēmēja komentāri vai norādītie trūkumi: 

  

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Līdz sacensību dienas plkst. ___________ organizatoram ir jānovērš visus augstākminētos trūkumus. 

 

Trases pieņēmējs ar parakstu apliecina, ka trase atbilst LaMSF Cross Country gada nolikuma un 

sacensību nolikuma prasībām, vai arī līdz norādītajam laikam nepieciešams novērst norādītos trūkumus. 

 

_____________________________________  ______________________________ 

              (vārds, uzvārds)         (paraksts, datums ) 

 

 

3. Trases pieņemšana pirms sacensībām (aizpilda galvenais tiesnesis): 

 

TEHNISKĀS KONTROLES UN PIRMSSTARTA ZONAS ATBILSTĪBA:  

 

Iekārtojums, norobežojums un apzīmējumi_____________________________________________________ 

 

Tiesneši_____________________ Ugunsdzēšamie aparāti__________________ Pulkstenis_____________ 

  

STARTA ZONAS ATBILSTĪBA:  

 

Iekārtojums, norobežojums un apzīmējumi_______________ Ugunsdzēšamie aparāti__________________ 

 

PIT STOP ZONA: 

 

Iekārtojums, norobežojums un apzīmējumi_____________________________________________________ 

 

Tiesneši_____________________ Ugunsdzēšamie aparāti__________________ 

 

SPORTISTU NOMETNES ATBILSTĪBA: 

 

Iekārtojums, norobežojums un apzīmējumi_____________________________________________________ 

 

Ugunsdzēšamie aparāti______________________ Vismaz viena tualete_____________________________  

 

Sadzīves atkritumu konteineri vai maisi_______________________________________________________ 

 



lamsf cross country pienemsanas akts v4.docx 3 

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA: 

 

Operatīvie transportlīdzekļi __________ Teltis___________  Ārsti____________   Feldšeri_____________ 

 

Tuvākā slimnīca informēta? _______Vieta_____________________      ____________       _____________ 

                               (pilsēta )               (km )                       (laiks ceļā uz) 

 

Medicīniskās palīdzības instruktāža par evakuāciju no trases veikta?________________________________ 

                                                                                                         (veic organizators kopā ar galveno tiesnesi) 

KOPĒJĀ INFRASTRUKTŪRA: 

 

Vismaz viena tualete skatītāju zonā __________________________________________________________ 

 

Sadzīves atkritumu konteineri vai maisi skatītāju zonā ___________________________________________ 

 

Ziņojumu dēlis – vismaz 3m2, stabili nostiprināts_______________________________________________ 

 

Trases plāns, sacensību nolikums uz ziņojumu dēļa _____________________________________________ 

 

Elektrība, ugunsdzēšamie aparāti, darba vieta hronometrāžas dienestam _____________________________ 

 

Ēdināšana ____________________________ Skatītāju automašīnu stāvvietas ________________________ 

 

Ūdens ______________________ 

 

KOMENTĀRI: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Zemāk parakstījušies žūrijas komisijas locekļi apliecina, ka trase un sacensību iekārtojums atbilst LaMSF 

Cross Country gada nolikuma un sacensību nolikuma prasībām, trases pieņēmēja norādītie trūkumi ir novērsti 

un sacensības ir atļauts sākt.  

 

Žūrijas vadītājs  __________________________         _________________________________  

                    (paraksts)           (vārds, uzvārds) 

 

Galvenais tiesnesis    __________________________         _________________________________  

                    (paraksts)           (vārds, uzvārds) 

 

Sacensību direktors  __________________________         _________________________________  

                    (paraksts)           (vārds, uzvārds) 


