RBR.LV “ZIEMAS KAUSS” 2021 Nolikums
1.
Vispārēja informācija
1.1 RBR.LV Ziemas 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
1.6 Katram dalībniekam, lai startētu kausa izcīņā ir jābūt Vārds UZVĀRDS vai UZVĀRDS Vārds forma
Čehu mājaslapā.
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 50km.
2.2 Kausa izcīņa sastāvēs no 4 (četriem) posmiem.
2.3 Katra posma starts paredzēts 08:00 Otrdiena 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 – 09.02 – 14.02.2021
2. Posms - 23.02 – 28.02.2021
3. Posms - 09.03 – 14.03.2021
4. Posms - 23.03 - 28.03.2021
2.6
Lai kausa izcīņa dalībniekiem neveiksmes gadījumā nebeigtos jau pirmajā ātrumposmā, starp
servisiem būs iespējams izmantot “Superally” sistēmu, par katru nokavēto ātrumposmu gan saņemot
+300 sekundes no labākā laika un iespēju turpināt posmu pēc tekošā servisa parka.
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 datora vai programmatūras dēļ spēle izslēdzas posma vidū, pastāv iespēja prasīt atsākšanu no
pēdējā ātrumposma kurš nav startēts. Ja spēle izslēgsies ātrumposma laikā, statuss būs “DNF”. Ja spēle
izslēgsies starp ātrumposmiem (servisa parka, vai apskatot rezultātus, rakstot komentāru utml.), statuss
būs “Did not start to SS”.
3.2 Ja Jūsu posma statuss rādīsies pie izstājušiem dalībniekiem "DNF", restarta pieprasījums tiks
noraidīts.
3.3 Ja Jūsu posma statuss rādīsies pie izstājušiem dalībniekiem "Did not start to SS" restarta
pieprasījums tiks apstiprināts.

4.
Automašīnas
4.1 Kausa izcīņa notiek sekojošā ieskaites klasē:
R5
 Ford Fiesta R5
 Hyundai i20 R5
 Skoda Fabia R5 (b)
 Skoda Fabia R5 evo
 VW Polo GTI R5
 Citreon DS3 R5
 Citroen C3 R5
 Ford Fiesta Rally2
5.
Punktu sistēma
5.1 Kausa izcīņas kopvērtējuma rezultātu nosaka braucēju izcīnītie punkti visos notikušajos
posmos. Viens sliktākā posma rezultāts netiek ņemts vērā.
5.2 Punktus klasē sadalīs pēc šādas sistēmas: 45-42-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-2726-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
5.3 Katrā no ieskaites grupām ir „Power stage” sistēma. Dalībniekiem, pie katra posma iegūtajiem
punktiem, tiks papildus piešķirti 3 punkti par uzvaru, 2 punkti par otro vietu un 1 punkts par trešo
vietu rallija pēdējā ātrumposmā, vai kādā no pēdējās sekcijas ātrumposmiem, organizatoriem
iepriekš norādot to sacensību maršruta kartē.
5.4 Ja Kausa izcīņas kopvērtējumā vairāku ekipāžu rezultāti ir vienādi, augstāku vietu iegūst
ekipāža, kura izcīnījusi lielāku pirmo, otro, trešo utt. vietu skaitu (viena 1. vieta ir vērtīgāka nekā
jebkāds 2. vietu skaits u.tml.). Ja šie rādītāji ir vienādi, nākamais kritērijs, lai noteiktu izcīnīto vietu –
augstāka vieta posmā ar lielāko dalībnieku skaitu ieskaites grupā (klasē). Ja arī šie rādītāji ir vienādi,
nākamais kritērijs, lai noteiktu izcīnīto vietu – augstāka vieta pēdējā posmā, ja tā ir vienāda tad
augstāka vieta priekšpēdējā posmā, un tā tālāk, līdz tiek noteikta vietu secība.
6.
Sodi
6.1. Organizatoriem ir tiesības jebkuram braucējam pieprasīt ātrumposmu atkārtojumus (replay) 24
stundu laikā pēc katra posma, paziņojot par to Čehu mājaslapā vai nosūtot privātu ziņu forumā.
6.1.1. Dalībniekam, neiesūtot “Replay” Čehu mājaslapā 48 stundas pēc organizatora pieprasījuma, tas
tiks sodīts ar +6 minūtēm par katru pieprasīto ātrumposmu.
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
tās atkārtotu piešķiršanu.
6.5. Visu protesta iesniegumus pieņemam tikai uz epastu info@rbr.lv
6.6. Startēšana ar vairāk kā vienu kontu – 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 Organizatori patur iespēju veikt izmaiņas nolikumā pēc saviem ieskatiem kausa izcīņas laikā.
7.4 Dalībnieks saprot un piekrīt, ka viņa vārds un uzvārds var tikt publicēts soc.tīklos un citos
publicitātes materiālos.

