
  

 

2022. gada Latvijas Rallija čempionāta posms 

2. posms 

“TET RALLY LIEPAJA 2022” 

 

Datums/ Date: 01.07.2022 Laiks/ Time 20:00 

 

Tēma/ Subject:  Biļetens Nr.2/ Bulletin No.2 Dokumenta Nr.: LRC 1.2 

 

No/ From: Steward/ Komisāra 
Kam adresēts/ To: All LRČ competitors/(Crew Members) Visiem LRČ Dalībniekiem 

Lapu skaits/ Number of pages: 1 Appendixes: 0 pages  
 

1. Sekojošas izmaiņas rallija papildus nolikumā/ Fallowing changes in rally supplementary 

regulations: 

 

11.4 DROŠĪBAS UN SEKOŠANAS SISTĒMA / SAFETY TRACKING SYSTEM 

Visiem dalībniekiem jāuzstāda savās automašīnās Drošības–Sekošanas sistēma. Visa 

nepieciešamā sīkākā informācija katrai ekipāžai tiks sniegta prezentācijas laikā un šī nolikuma 5. 

pielikumā. Ekipāžām sistēma ir jāuzstāda un jāparāda oficiālajām personām Servisa parkā Talsos 

02.07., no plkst. 11.00, braucot pirms LK0. Sacensību automašīnas, kurās nebūs uzstādīta GPS 

uzraudzības ierīce, netiks pielaistas startam. Par jebkuru mēģinājumu iejaukties vai manipulēt ar 

sacensību automašīnā uzstādīto uzraudzības ierīci vai par jebkuru ierīci, kas traucēs veikt 

izsekošanas ierakstu ar ārēju iejaukšanos, tiks ziņots Komisāriem, kuri piešķirs sodu, līdz pat 

izslēgšanai no sacensībām. GPS ierīci un kronšteinus no rallija automašīnām ekipāžai jānoņem 

pēc finiša laika kontroles. Izstāšanās gadījumā GPS iekārta ir jānodod GPS sistēmas piegādātājam 

ne vēlāk kā līdz 02.07.2022. plkst.19.00 Talsu Lidlauks, Ģibuļi pagasts, 

 

All competitors must make provision in their cars for the installation of the Safety Tracking 

System. All further details will be given during presentation to each crew and in Appendix 5 SR. 

The system must be installed by the crews and must be shown to the officials in service park Talsi 

on 02.07. from 11.00 driving before TC0. Competition cars not equipped with the GPS monitoring 

device will not be allowed to start. Any attempt to tamper with, to manipulate or to interfere with 

the tracking device fitted to the competition car or any device that fails to record a trace due to 

external interference will be reported to the Stewards who may impose a penalty up to exclusion. 

GPS units and brackets will be disassembled from the rally cars by the crew after the finish time 

control. In case of retirement the GPS will be given to the provider GPS unit’s team by 19.00 on 

02.07.2022 at Airfield Talsi, Ģibuļi parish,Talsi region. 

 

2. Papildināt nolikuma punktu 8.2 sekojošā redakcijā/ Supplement Article 8.2 of the 

Supplementary regulations as follows 

Dalībniekiem atļauta attalinātā degvielas uzpilde pašu spēkiem leģendas poz. Nr.14, lpp. 1-16 

izvietotajā degvielas uzpildes stacijā Circle -K, zemāk norādītā attēlā Refuel area dalībniekiem 

atļauta degvielas uzpilde palīdzot mehāniķiem. 

 

The participants are allowed to make remote fueling by themselves in the fuel station Circle-K 

listed on p.1-16, position Nr.14. It is allowed to make refueling in the designated area (as in the 

picture) with help of mechanics.  



  

 

 
 

Steward 

Arnas Paliukenas                            


