
 
 

 
PIRELLI TROPHY 

Balvas izcīņas 2015.gada noteikumi 
 

1. PIRELLI TROPHY balvas izcīņa tiek organizēta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas rallija 
čempionātos atbilstoši katras valsts rallija kalendāram. 
 

2. Organizatori: 
a. Latvija – LATAKKO SIA, Mazā Nometņu iela 33, Rīga  
b. Lietuva – KAUNO VERSLO GRUPĖ UAB, Raudondvario pl. 127, Kaunas 
c. Igaunija – OT SERVICE, Lepa talu,Paiküla Kärla v.,Saaremaa 

 
3. PIRELLI TROPHY balvas izcīņas ieskaites klases: 

a. 2WD - N1, N2, N3, A5, A6, A7, R1, R2, R3, L8, L9, L10, L11 
 

4. Noteikumi, lai piedalītos PIRELLI TROPHY 
a. Dalībniekam ir jāaizpilda pieteikuma forma, pielikums Nr.1 un jānosūta organizatoram. 
b. Jāiegādājas vismaz 4 Pirelli sporta riepas no PIRELLI TROPHY organizatora uz 

konkrēto rallija posmu. 
c. Konkrētajā rallija posmā jāizmanto Pirelli sporta riepas. 
d. Konkrētajā rallija posmā jāizvieto Pirelli uzlīmes uz sporta auto, atbilstoši pielikumam 

nr.2 
e. Lai balvas izcīņu uzskatītu par notikušu tajā jāpiedalās vismaz 3 (trīs) ekipāžām. 

 
5. Balva un punktu sistēma 

a. Balva katra posma uzvarētājam ir 4 jaunas Pirelli sporta riepas (atbilstošas uzvarētāja 
sporta auto) izmantošanai nākamajā rallija posmā. 

b. Uzvarētājs automātiski kvalificējas balvas izcīņai arī nākamajā posmā, ievērojot punktos 
4.c un 4.d. noteiktās prasības. 

c. Uzvarētājs tiek noteikts pēc principa – visvairāk uzvarētu rallija ātrumposmu starp visiem 
ieskaites klašu dalībniekiem. 

d. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem rallija finišā ir vienāds ātrumposmu uzvaru skaits, 
tad par uzvarētāju tiek pasludināts, tas kurš ieguvis augstāku vietu rallija kopvērtējumā. 

e. Ja divu vai vairāku valstu čempionāta posms notiek kopīgā rallija posmā, tad uzvarētājs 
tiek noteikts katras nacionālās ieskaites ietvaros. 

f. Uzvarētājs tiks paziņots pēc rallija oficiālo rezultātu pasludināšanas. 
g. Balvu saņemt būs iespējams sazinoties ar organizatoru līdz nākamajam rallija posmam. 

 
6. Cita informācija 

a. Katrā no rallija posmiem organizators sekos līdzi balvas izcīņas dalībniekiem un 
noteikumu izpildei.  

b. Ja kāds no 4. Punktā minētajiem noteikumiem netiks izpildīts (izņemot punktā 5.b. 
noteiktajos gadījumos) dalībnieks tiks izslēgts no konkrētā posma balvas izcīņas.  

c. Visiem balvas izcīņas dalībniekiem ir pieejamas tehniskas konsultācijas par riepu izvēli 
un to pielietojumu gan pirms, gan sacensību laikā. 

d. Informācija par PIRELLI TROPHY balvas izcīņas norisi, rezultātiem kā arī dokumentācija 
ir atrodama mājas lapās: 

i. Latvija – www.pkp.lv 
ii. Lietuva – www.keypoint.lt  
iii. Igaunija – www.pkp.ee 

 
 
Veiksmīgus startus un finišus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.157.245/intra_latakko/customer.php?customer=109474
http://www.pkp.lv/
http://www.keypoint.lt/
http://www.keypoint.lt/
http://www.pkp.ee/


 
 

Pielikums Nr.1 

PIRELLI TROPHY 
Balvas izcīņas 2015.gada pieteikuma forma 

 

Posms   

Ekipāža   

Auto marka   

Riepu izmērs   

Riepu modelis   

Riepu tips vai sastāvs   

Riepu skaits   

  Telefons   

E-pasts   

    ZIEMAS 

Izmērs Modelis Tips Cena EUR bez PVN 

135/85R15 WR5 7mm radzes 300.00 

145/85R16 WR5 7mm radzes 320.00 

145/85R16 WR5 8mm radzes 320.00 

145/85R16 J 7mm radzes 320.00 

145/85R16 J 8mm radzes 320.00 

VASARAS 

Izmērs Modelis Sastāvs Cena EUR bez PVN 

175/70R15 K K4, K6 170.00 

185/70R15 K K4, K6, K8 180.00 

195/70R15 K K4, K6 200.00 

205/65R15 K, KM K2, K4, K6, K8, KM6 240.00 
 

K2 – Ciets sastāvs 
K4 – Vidējs sastāvs 
K6 – Mīksts sastāvs 
K8 – Ļoti mīksts sastāvs 
 
Sīkāka informācija par riepu tehniskajiem parametriem atrodama mājas lapā:

 http://www.pkp.lv/lv/veikals/sporta-riepas/ 
 

Aizpildīta pieteikuma forma ar vēlamo norēķinu veidu un kompānijas rekvizītiem jānosūta uz  
e-pastu: sport@latakko.lv 
 
Papidus jautājumos sazināties ar organizatora pārstāvi: 
Ģirts Lagzdiņš 
Tel. 29299969 
E-pasts: sport@latakko.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkp.lv/lv/veikals/sporta-riepas/
mailto:sport@latakko.lv
mailto:sport@latakko.lv


 
 

Pielikums Nr.2 

PIRELLI TROPHY 
Balvas izcīņas 2015.gada auto uzlīmes 

 
1. Atbilstoši noteikumu punktam 4.d. sacensību laikā uz automašīnas jāizvieto PIRELLI uzlīmes 

zemāk attēlotajās vietās. 
2. Uzlīmes iespējams saņemt pie riepu iegādes vai sazinoties ar organizatoru. 
3. Uzlīmes izmērs: 200x60mm 

 
 
 

 


