
 

Rīgā, 2020. gada 7. jūlijā. 

 

Biedrības “ABC RACE” 

Reģ. Nr. 40008270135 

Jaudas kontroles protokols Nr. 01/07/2020 

 

 

ABC RACE 1. Posms 06.07.2020 

 

2020.g. ABC RACE biedrības biedri apstiprināja sekojošu jaudas mērīšanas procedūru: 

 

1. Pēc katra sacensību posma 2. Brauciena, kad automašīnas tiek novietotas slēgtajā parkā, 

sacensību Galvenais tiesnesis kopā ar Tehnisko komisāru izvirza 3-6 automašīnas uz deklarētās 

jaudas pārbaudi, jo pēc ABC RACE Tehniskajiem noteikumiem dalībniekiem pirms sacensībām ir 

jādeklarē jaudas mērījums no kura izriet pieļaujamais dalībnieka minīmālais auto svars. 

2. Sacensību Tehniskais komisārs noplombē izvēlēto automašīnu dzinēja pārsegus un informē 

attiecīgos dalībniekus vai to komandas pārstāvjus. 

3. Pēc neoficiālo rezultātu saņemšanas un pagaidu apbalvošanas automašīnas, Tehniskā komisāra 

pavadībā un uzraudzībā tiek nogādātas uz jaudas stendu, kur tās pieņem jaudas stenda darbinieks 

un novieto slēgtā teritorijā. 

 

 

 

Izvēlētie auto ABC RACE 1. posmā: 

1. Kārlis Ozoliņš - Honda Civic # 88 

2. Gints Pabērzs - Opel Corsa # 10 

3. Toyota Yaris - Jānis Hāns #19 

 

 

 

Jaudas kontroles mērījumi: 

 

1. Kārlis Ozoliņš - Honda Civic # 88  (Mērījuma veikšanas laiks 07.07.2020 plkst. 16:18) 

a. Deklarētais mērījums pirms 1. Sacensību posma: 80.1 zs 

b. Kontroles mērījums pēc 1. Sacensību posma: 84.4 zs 

Jaudas starpība pret deklarēto jaudu: 3.3 zs 

Pieļaujamā pielaide 1.5 % (konkrētā gadījumā: 1,20 zs) 

Kontroles rezultāts: jaudas atbilstības pārkāpums 2.1 zs virs pieļaujamās pielaides. 

 

2. Gints Pabērzs - Opel Corsa # 10  (Mērījuma veikšanas laiks 07.07.2020 plkst. 15:30) 

a. Deklarētais mērījums pirms 1. Sacensību posma: 77.3 zs 

b. Kontroles mērījums pēc 1. Sacensību posma: 77.3 zs 

Jaudas starpība pret deklarēto jaudu: 0 zs 

Pieļaujamā pielaide 1.5 % (konkrētā gadījumā: 1.16 zs) 

Kontroles rezultāts: Mērījuma rezultāti atbilst noteikumiem. 

 

3. Toyota Yaris - Jānis Hāns # 19 (Mērījuma veikšanas laiks 07.07.2020 plkst. 16:48) 

a. Deklarētais mērījums pirms 1. Sacensību posma: 75.4 zs 



 

b. Kontroles mērījums pēc 1. Sacensību posma: 71.9 zs 

Jaudas starpība pret deklarēto jaudu: - 3.5 zs 

Pieļaujamā pielaide 1.5 % (konkrētā gadījumā netiek piemērots jo jaudas ir mazāk) 

Kontroles rezultāts: Mērījuma rezultāti atbilst noteikumiem. 

 

 

 Jaudas kontroles mērījumus veica/uzraudzīja un ar savu parakstu apstiprina to atbilstību: 

  

 

Arnis Meiris, /Dyno Systems jaudas stenda darbinieks/ ____________________ 

 

 

 

Jānis Vanks, /ABC RACE biedrības valdes loceklis/  ____________________ 

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka atbilstoši apstiprinātajai jaudas kontroles procedūrai izvēlētie 

auto tika noplombēti ar LAF izsniegtām plombēm un manā pavadībā nogādāti uz Dyno 

Systems jaudas stendu Bukultu ielā 7a: 

 

Gundars Vītols, /Tehniskais komisārs/  _____________________________  

 

 

Ar parakstu apliecinu, ka jaudas kontroles mērījumi tika veikti atbilstoši spēkā esošajai ABC 

RACE biedrības jaudas pārbaudes procedūrai un man nav iebildumi pret veikto mērījumu 

atbilstību patiesajai situācijai: 

 

Sacensību dalībnieki, kuru automašīnām tika veikta jaudas kontroles mērījumi: 

 

 

Kārlis Ozoliņš, /1. posma dalībnieks/   _____________________________  

 

 

Gints Pabērzs, /1. posma dalībnieks/   _____________________________ 

 

 

Jānis Hāns, /1. posma dalībnieks   _____________________________  


