Latvijas Grand Prix FIM Pasaules Čempionāts blakusvāģiem, Eiropas
Čempionāts kvadriem 26.-29. jūlijs 2019.

noteikumi
Ikvienai personai ir tiesības atrasties Sporta un Atpūtas parka „Pīlādžu mototrase” teritorijā tikai
tādā gadījumā, ja tā piekrīt šiem noteikumiem un tos ievēro.




Ieejot teritorijā, Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja tiksiet nofotografēts vai nofilmēts, Jūs
atļaujiet savu attēla publiskošanu presē, internetā vai citos mēdijos, tajā skaitā iespējamo
attēla izmantošanu mototrases reklāmas materiālos nākotnē.
Mototrases teritorijā Jums jāievēro visi motokrosa organizētāju un apsardzes darbinieku
norādījumi.
Apsardzes darbiniekiem ir tiesības neielaist „Pīlādžu mototrases” teritorijā apmeklētājus
kas varētu traucēt motokrosa norisi vai apdraudēt savu un citu apmeklētāju drošību.









Pasākuma teritorijā apsardzes pārstāvji nepieciešamības gadījumā var apmeklētājiem
pārbaudīt personiskās mantas un dokumentus. 

Sacensību teritorijā iespējama videonovērošana.
Organizatori neuzņemas atbildību par:







Traumām,
kuras apmeklētāji guvuši motokrosa laikā




Personīgo mantu bojājumiem;

Pazudušām vai nozaudētām mantām 
Mototrases teritorijā, bez organizatora atļaujas, aizliegts tirgot ēdienu, dzērienus
u.c. preces, un snieg jebkāda veida maksas pakalpojumus. 










Valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām motokrosa norises laikā un
teritorijā



Ieejas biļetes, kuras, kāda iemesla pēc, netiks izmantotas netiks kompensētas.



Motokrosa organizatoriem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt motokrosa
programmu.



Lūdzam Jūs izmantot motokrosa teritorijā un ap to uzstādītās atkritumu tvertnes un
nepiesārņot trases teritoriju.



Teritorija.








Motokrosa teritorija apmeklētājiem būs atvērta no 26.jūlija plkst. 12:00 līdz 29.jūlija 12:00
Kempinga teritorija apmeklētājiem būs atvērta no 26.jūlija plkst. 12:00 līdz 29.jūlija
12:00
Motokrosa biļetes





Motokrosa biļetes pieejamas SIA „Biļešu Serviss” tirdzniecības vietās un pasākuma
norises vietā.





Iesakām neiegādāties motokrosa biļetes no trešajām personām, jo tās var izrādīties viltotas
un nederīgas.



Pie ieejas motokrosā, apmeklētājiem, kuru rīcībā būs Biļešu Servisa biļetes vai ielūgumi
tie tiks skanēti, tādēļ lūdzu glabājiet savu biļeti rūpīgi un neradiet iespēju kādam nokopēt
to vai uz tās esošo svītrkodu- ieeja motokrosa teritorijā varēs tikai pirmais apmeklētājs,
kurš uzrādīs biļeti ar šādu kodu.



Ieejas aproču saņemšana







Blakus motokrosa ieejām atradīsies biļešu tirdzniecības vietu, kur iegādāsieties ieejas biļeti
un tiks izsniegta aproce.



Ieejas biļeti pret motokrosa aproci varēs apmainīt biļešu tirdzniecības vietās pie motokrosa
ieejas sākot jau no 26.jūlija plkst 12:00 Lūdzu ņemt vērā, ka 28.jūlijā, īpaši pirms
finālbraucienu sākuma, pie aproču saņemšanas un biļešu tirdzniecības vietām iespējamas
garas rindas, tādēļ aicinām Jūs uz motokrosu ierasties savlaicīgi.



Visiem motokrosa apmeklētājiem, izņemot bērniem līdz 10 gadu vecumam, jābūt derīgai
motokrosa aprocei. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu vai sabojātu, vai arī aproces nav,
apmeklētājiem jāatstāj motokrosa teritorija. Motokrosa aproci aizliegts nodot citām
personām.



Tikai aproce, kas ir aplikta ap roku, kalpo kā derīga motokrosa ieejas un uzturēšanās atļauja.
Viltotas vai bojātas aproces (saplēstas, sagrieztas, sašūtas, salīmētas aproces, kā arī aproces,
kas ir uzliktas pārāk brīvi(kuras iespējams novilkt no rokas), tiks uzskatītas par nederīgām.



Personas, kas nēsā, glabā vai izplatīs viltotas biļetes vai aproces, vai par kurām būs aizdomas
par līdzdalību biļešu un aproču viltošanā, tiks nodotas tiesību sargājošām iestādēm.










Tikai aproce, kas ir uzlikta ap roku, ir derīga kā pasākuma ieejas un uzturēšanās atļauja.

Vecuma ierobežojumi
Motokrosa apmeklēšanai nav vecuma ierobežojuma, tomēr jāievēro sekojoši noteikumi:



















Bērniem no 10 līdz 16 gadu vecumam motokrosa teritorijā laika posmā no 22:00 līdz
08:00 uzturēties motokrosa teritorijā bez vecāku vai pieaugušā uzraudzības aizliegts;

Motokrosa teritorijā aizliegts ienest:
Ieročus, sprāgstvielas;
Narkotikas;
Pārtikas produktus, alkoholiskos dzērienus, kā arī bezalkoholiskos dzērienus- motokrosa
teritorijā darbosies pietiekams skaits tirdzniecību vietu, kafejnīcas un bāri, kur to visu
varēs iegādāties (izņemot Kempingā un automašīnu stāvvietā);
Lielgabarīta priekšmetus;
Citus priekšmetus, kas var apdraudēt pārējo apmeklētāju ērtības vai drošību (nažus, gāzes
baloniņus, stikla priekšmetus, asus priekšmetus u.tml.);
Motokrosa skatītājiem aizliegts ievest mājdzīvniekus;









Motokrosa teritorijā aizliegts:





















Lietot atklātu uguni (ugunskurus, eļļas lampas, grilus, pirotehniku u.tml.);
Lietot narkotiskās vielas;
Veikt jebkādu tirdzniecību, reklāmas vai promo aktivitātes, iepriekš
tās nesaskaņojot ar motokrosa organizatoriem;
Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, iegādāties alkoholu un cigaretes;
Peldēties teritorijā diennakts tumšajā laikā vai atrodoties alkoholiskajā reibumā;
Ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt viņu drošību;
Makšķerēt dīķī;
Pie ūdens bez uzraudzības atstāt mazus bērnus;
Piesārņot parka teritoriju un ūdeņus ar atkritumiem.
Kempings
Kempings atvērts:
26.jūlija no plkst.12:00





Neatļauto priekšmetu un produktu nodošana glabāšanai apsardzes darbiniekiem vai
motokrosa organizatoriem nav paredzēta.

29.jūlijs 12:00 - kempings tiek slēgts













Kempingā varēs iekļūt un uzturēties tie apmeklētāji, kuri iegādājušies Kempinga karti.
Kempinga kartes iespējams iegādāties uz vietas, cena 20,00 EUR
Kempingā aizliegts:
Lietot atklātu uguni (ugunskurus, pirotehniku u.tml.);
Lietot narkotiskās vielas;
Ievest mājdzīvniekus;
Veikt jebkādu tirdzniecību, reklāmas vai promo aktivitātes, iepriekš tās nesaskaņojot ar
motokrosa organizatoriem;
Ar savu uzvedību traucēt citiem apmeklētājiem vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
Bojāt citu apmeklētāju īpašumu.
Automašīnu oficiālā stāvvieta
Autostāvvieta ir izveidota pļava, tādēļ brauciet uzmanīgi, lai nesabojātu savas automašīnu!
Lūgums novietot savu automašīnu tikai iezīmētajā teritorijā un, lai pārvietotos uz/no
„Pīlādžu mototrases” teritorijas un uz/no autostāvvietu, izmantojiet gājēju ceļus.
Maksa par autostāvvietas izmantošanu tiek noteikta par katru iebraukšanas reizi, neatkarīgi
no autostāvvietā pavadīto stundu skaita.
Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, tādēļ
neatstājiet tās redzamā vietā, kā arī vērtīgas lietas ņemiet sev līdzi!
Drošības apsvērumu dēļ autostāvvietā aizliegts uzsliet teltis!
Motokrosa organizatori novēl visiem labu atpūtu un aicina
neaizmirst, ka no apmeklētājiem pašiem ir atkarīga motokrosa
atmosfēra!
Laipni lūgti Sporta un Atpūtas parkā „Pīlādžu mototrase”

