
AAK SENO MOTOCIKLU SEKCIJAS PASĀKUMA  
„SIGULDAS SERPANTĪNS 2017” 

2017. gada 05.augustā 
N O L I K U M S 

1. Pasākuma mērķis. 
AAK Seno motociklu sekcijas pasākuma „Siguldas Serpantīns 2017” ietvaros 
popularizēt moto tehnikas vēsturi, apvienot seno spēkratu restauratorus un 
kolekcionārus, demonstrēt senos spēkratus kā saglabājumu kultūrvēsturisku vērtību. 

2. Pasākuma laiks,  norises vieta un programma. 
  
Pasākums notiek 2017.gada 05.augustā Siguldas un Cēsu apkārtnē. Pulcēšanas vieta ir 
viesu nams “Bucefāls”, kas atrodas Siguldā pie Vidzemes šosejas, ar vietas 
nosaukumu “Ceļmalas” (www.bucefals.lv). 

PROGRAMMA 

05.augusts 

         8.00- 9.30     Reģistrācija un brokastu bufete. 
         9:30-10:00    Pārbrauciens uz Siguldas bobsleja trasi. 
                 10:00-12:00   Regularitātes braucieni Siguldas bobsleju trases teritorijā. 
                 12:00-14:00   Pārbrauciens uz Cēsīm. 
                 14:00-15:30   Spēkratu izstāde Cēsīs (dalībniekiem pusdienas).  
        15:30-17:30   Pārbrauciens uz Siguldu 
        18:00             Apbalvošana. 
       18:30             Vakara saviesīgā daļa. 
   

3. Oficiālās personas. 
• Distances priekšnieks  
• Distances tiesnesis   
• Pasākuma žūrija   

4. Pasākuma dalībnieki. 
Pasākuma dalībnieki ir AAK Seno motociklu sekcijas biedri un citu seno spēkratu 
īpašnieki, biedrību un nodibinājumu biedri, kuri pēc pieteikuma anketas nosūtīšanas, 
saņēmuši AAK apstiprinājumu dalībai un ir samaksājuši dalības maksu pilnā apmērā. 
Organizators ir tiesīgs atteikt dalību, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.    

5. Pasākumā izmantojamie spēkrati un ekipējums. 

http://www.bucefals.lv


Pasākumā piedalās motocikli un motorolleri, kuri ražoti no 1905. gada līdz 1986. 
gadam un kuri ir pielaisti satiksmei pa koplietošanas ceļiem, saskaņā ar pastāvošo 
likumdošanu. 

Dalībniekiem jābūt tērptiem motociklistiem atbilstošā apģērbā. Ieteicams motocikla 
laikmetam atbilstošs apģērbs. Braukšanas laikā motociklistiem jābūt galvā 
aizsprādzētām  ķiverēm (kara laika tērauda ķiveres netiks uzskatītas par atbilstošu 
ekipējumu). Nav atļauti komiski apģērbi, kā arī atļauti šorti, krekli ar īsām rokām, 
nepiemēroti apavi. Uz motocikliem nav atļautas uzlīmes/reklāma, kas neietilpst 
oficiālajā pasākuma atbalstītāju sarakstā. 

6. Reģistācija un dalības maksa. 

Dalības maksa ir 30 EUR  
AAK SMS biedriem, kuri ir samaksājuši biedra naudu  25 EUR 

Dalības maksā iekļauts: 
-  brokastis, pusdienas un vakariņas 05.augustā; 
-  Cēsu viduslaiku pils un parka apmeklējums; 
-   viesu nama “Bucefāls” atpūtas telpu, t.sk., pirts izmantošana 05.augustā; 
-  tehniskā palīdzība motociklu transportam uz pulcēšanās vietu “Bucefāls”. 

Izmaksās nav iekļauts: 
- dalībnieku personiskā medicīniskā un nelaimes gadījumu apdrošināšana; 
-  degviela.   

Papildus izmaksas pēc dalībnieka izvēles, kas jānorāda aizpildot pieteikuma anketu: 
- gultasvieta istabā ar labierīcībām (duša, WC) nakšņošanai viesu namā 

“Bucefāls” no 05.augusta līdz 06.augustam (ieskaitot  brokastis) par 25 EUR/
pers.; 

- gultasvieta kopējā mansarda telpā uz matrača viesu namā “Bucefāls” no 
05.augusta līdz 06.augustam (ieskaitot  brokastis) par 15 EUR/pers.; 

- telts vieta pļavā blakus viesu namam “Bucefāls” no 05.augusta līdz 
06.augustam (ieskaitot  brokastis) par 10 EUR/pers.; 

- T-krekls ar pasākuma “Siguldas serpentīns 2017” simboliku par 10 EUR/pers.; 

Dalībnieki līdz 26.07.2017. aizpilda pieteikuma anketu www.aak.lv mājas lapā.  
Pēc apstiprinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 31.07.2017 dalībnieki pārskaita 
dalības maksu uz AAK kontu: 
 A/S „Swedbanka”  
 Reģ Nr. 50008001881; 
 SWIFT kods: HABALV22; 
 IBAN konts: LV46HABA0551002641178  

http://www.aak.lv


 Maksājuma mērķī jānorāda: “Par dalību Siguldas Serpentīns 2017”. 

7. Pasākuma nominācijas. 
• Par lielāko motocikla un braucēja gadu summu. 
• Par lielāko attālumu, kas veikts savā gaitā uz šo pasākumu. 
• Par vecāko motociklu. 
• Jaunākajam dalībniekam. 
• Regularitātes brauciens (trīs pirmās vietas dalībniekiem ar motocikliem, kas 

ražoti līdz 1945.gadam, trīs pirmās vietas dalībniekiem ar motocikliem, kas 
ražoti pēc 1945.gada). 

• Par labāko koptēlu (braucējs/motocikls). 

8. Kārtība un drošība pasākumā. 
  Par kustības grafika ievērošanu pasākumā atbild Distances priekšnieks un Distances 
tiesnesis. Viņu norādījumi, kas attiecas uz tehnikas novietošanu, apkopi, 
iedarbināšanu un braukšanas kārtību ir obligāti visiem dalībniekiem. Nav atļauta 
agresīva braukšana. Apstāšanās vietās, motocikli iespēju robežās jānovieto augošā 
starta nr. secībā. Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savu drošību un vides 
aizsardzības noteikumu ievērošanu. Dalībnieki ir personīgi atbildīgi par līdzbraucēju 
uzvedību. Dalībnieki ir informēti, ka tās nav ātrumsacensības un viņiem pasākuma 
laikā jāievēro satiksmes drošības un ceļu satiksmes noteikumu prasības. Dalībnieki 
apņemas nelietot alkoholu vai citas apreibinošās vielas līdz pasākuma finišam un 
spēkratu novietošanai norādītajā stāvlaukumā. Organizators ir tiesīgs jebkurā laikā 
pārtraukt dalībnieka dalību pasākumā, ja netiek ievēroti vai tiek rupji pārkāpti 
sabiedriskās kārtības un drošības noteikumi. Dalības maksa netiek atmaksāta. 
Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas Nolikumā un nomināciju sarakstā. 

9. Tehniskā palīdzība. 
     Tehniskā palīdzība izsaucama pa tālr. +371 29 225 662.  
     Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests tālr. 113. 
     Valsts policija tālr.110. 
     Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tālr. 112. 

 10. Cita informācija 
Dalībniekiem, kuri vēlas ierasties 04.augusta vakarā, ir iespēja veikt atsevišķu viesu 
nams “Bucefāls” istabu rezervāciju par samaksu (20 EUR/pers.), iepriekš informējot 
pasākuma organizatorus - Arnis Zotovs tālr. +371 29 225 662. 


