
 Pielikums Nr.1 
     MINIRALLIJA “LATVIJA 2022” PIETEIKUMA FORMA  

 PILOTS / DRIVER STŪRMANIS / CO-DRIVER 

VĀRDS UZVĀRDS / NAME SURNAME   

DZIMŠANAS DATUMS / DATE OF BIRTH    

PERSONAS KODS / PERSONAL ID   

VALSTS / COUNTRY   

MOB. TĀLRUNIS / MOBILE   

E-PASTS / E-MAIL   

LICENZES NR. / COMPETITOR LICENCE    

LICENCES IZDEVĒJS / ISSUING ASN    

VADĪTĀJA APLIECĪBA / DRIVERS LICENCE    

APDROŠINĀŠANA / INSURANCE   

KOMANDAS DARBINIEKS- MEHĀNIĶIS / TEAM MEMBER - MECHANIC   

VĀRDS UZVĀRDS / NAME SURNAME  

MOB. TĀLRUNIS / MOBILE  

SERVISA AUTO MODELIS  

SERVISA A/M NUMURS  

AUTOMAŠĪNA / CAR SPECIFICATION 

MARKA UN MODELIS / MAKE & MODEL  

REĢISTRĀCIJAS NR. / REGISTRATION NR.  

GRUPA UN KLASE / GROUP AND CLASS  

DZINĒJA TILPUMS / DISPLACEMENT  

TURBO  

DALĪBAS MAKSAS APMAKSAS TERMIŅŠ / ENTRY FEE PAYMENT : 21.10.2022 PLKST.18.00                  

DALĪBAS MAKSA / FEE 242.00 EUR ar PVN  MINIRALLIJS 
Rīkotāja reklāma   

JĀ / YES 

Rīkotāja reklāma    

NĒ / NO  

DALĪBAS MAKSA / FEE  108.00 EUR ar PVN Testa braucieni   JĀ / YES  NĒ / NO 

 
Ar šo es apliecinu, ka esmu iepazinies ar Kodeksa, Minirallija Kausa izcīņas nolikuma, minirallija "Latvija 2022" nolikuma prasībām 
un apņemos tās izpildīt. Apliecinu, ka pieteikumā minētā informācija ir pareiza  

PILOTS / DRIVER STŪRMANIS / CO-DRIVER 

PARAKSTS / SIGNATURE PARAKSTS / SIGNATURE 

 
 
 

 



 Pielikums Nr.1 
 
 

Minirallija “Latvija 2022” Dalībnieku deklarācija parakstot sacensību pieteikumu: 

- Man ir bijusi dota iespēja iepazīties ar LAF Sporta kodeksu, LAF minirallija tehniskajiem noteikumiem, LAF SAK 

Minirallija Noteikumiem, LAF Latvijas minirallija kausa un šī posma papildus nolikumu un es piekrītu tiem 

pakļauties. Es apliecinu, ka esmu fiziski un garīgi piemērots dalībai minirallijā un kompetents to darīt. Es atzīstu, ka 

es saprotu, sacensību būtību un veidu, kā arī iespējamo risku, kas saistīts ar motoru sportu un akceptēju šādu risku;  

- Pēc manas labākās pārliecības braucējam(iem) piemīt pamata prasmes un zināšanas, kuras ir nepieciešamas 

attiecīgajam rallija veidam, uz kuru attiecas šis pieteikums un ka pieteiktais transportlīdzeklis ir rallijam piemērots 

un braukšanas kārtībā, ņemot vērā sacensības un ātrumu, kas tiks sasniegts;  

- Pieteiktais transportlīdzeklis ir pilnībā apdrošināts šāda veida rallijam, kurš norisinās uz ceļiem, attiecīgi kā to nosaka 

likums; 

- Es apzinos ja mans veselības stāvoklis var negatīvi ietekmēt kontroli pār transporta līdzekli rallija laikā, es nevaru 

tajā piedalīties, ja vien, es esmu par šo nespēju paziņojis LAF, kas pēc šādas deklarācijas, ir izsniegusi licenci, kura 

man ļauj tajā piedalīties; 

- Jebkurš licences pieteikums, kuru parakstījusi persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem, ir apstiprināts ar šīs personas 

vecāku/juridisko aizbildņu/aizbildņa parakstu, kuru vārds, uzvārds un adrese ir norādīti; 

- Es saprotu, ka motosports ir bīstams un negadījumi var izraisīt un izraisa nāvi, invaliditāti un īpašuma bojājumus. Es 

saprotu, ka šie riski var radīt manas miesas bojājumus vai citus zaudējumus, un es apzinos un pieņemu šos riskus. 

Gadījumā, ja noticis negadījums, kā rezultātā notiek hospitalizēšana, es piekrītu, ka slimnīca organizatoram drīkst 

sniegt informāciju par manu veselības stāvokli; 

- Ar šī pieteikuma izskatīšanu un pieņemšanu, es piekrītu, ka ne viens vai jebkura kombinācija no LAF, rīkotājs, trašu 

īpašnieki, vai citi apsaimniekotāji, atbalstītāji un to attiecīgās amatpersonas, ierēdņi, pārstāvji un darbinieki (“Puses”) 

nenes nekādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas var tikt nodarīti vai ir radušies manas rallija dalības 

rezultātā, ieskaitot, bet ne tikai, īpašuma kaitējumus, ekonomiskos, finanšu zaudējumus vai to izrietošās sekas, 

jebkāda iemesla dēļ. Nekas no šī punkta nav paredzēts vai ir uzskatāms par izslēdzamu vai ar atbildību ierobežotu, 

nāves vai miesas bojājumu rezultātā 

- Cik vien to atļauj likums, es piekrītu aizsargāt un būt nekaitīgs katrai no pusēm attiecībā uz jebkuru zaudējumu vai 

bojājumu, kas jebkādā veidā var rasties no manas dalības pasākumā; 

- Man ir pilnvērtīga, un derīga autovadītāja apliecība. Junioriem ir derīga mācību atļauja; 

- Ar šo es apliecinu, ka ievērošu LAF sportistu ētikas principus, cienīšu rīkotāju darbu, un ievērošu vispārīgi pieņemtas 

sabiedrības normas. Nepublicēšu vai nekopēšu trešajām personām nesaistītus dokumentus vai audio vizuālos 

materiālus, kuri var saturēt slēgtu vai izmeklēšanai nepieciešamu informāciju;  

- Ar šo es apliecinu, ka Rīkotājam ir tiesības lietot foto, video un audio materiālus, kas ir radīti rallija laikā. Reklāmas 

nolūkiem tas ietver arī materiālu publicēšanu un pavairošanu, kā arī materiālu nodošanu trešajām pusēm reklāmas 

nolūkiem; 

- Ar šo es apliecinu, ka Rīkotājam ir tiesības lietot un publiskot sacensību rezultātus; 

- Ar šo es apliecinu, ka Rīkotājs sacensību organizēšanas mērķiem apkopo, uzglabā un iznīcina manus personas datus. 

Es arī dodu savu piekrišanu, ka mani dati minētajā nolūkā tiek nodoti trešajām pusēm, kas ir iesaistītas rallija 

organizēšanā; 

- Ar pieteikuma veidlapas parakstīšanu dalībnieki un/vai braucēji atsakās no jebkādām pretenzijām par jebkāda veida 

kompensācijām, kas varētu rasties negadījumu dēļ. Atteikšanās tiek piemērota LAF un Rīkotājam, ierēdņiem un 

citiem dalībniekiem un/vai braucējiem. 

- Esmu iepazinies ar valsts noteiktiem noteikumiem un apņemos ievērot visus noteiktos ierobežojumus saistībā ar 

COVID-19  

 

PILOTS / DRIVER  STŪRMANIS / CO-DRIVER 

PARAKSTS / SIGNATURE 
 

PARAKSTS / SIGNATURE 
 

 


