
 

 

TOP JAUTĀJUMI PAR SACENSĪBĀM, MĒS ATBILDAM! 

 

1) KĀDS IR MARŠTURS PIEKTDIENAS, 3.AUGUSTA, DRIFTA PARĀDEI PA RĪGAS PISLĒTAS IELĀM? 

Biķernieku sporta komplekss- S. Eizenšteina iela – Šmerļa iela – Brīvības gatve –- Gustava Zemgaļa gatve- 

Ieriķu iela- Aleksandra Čaka iela- Marijas iela-Satekles iela-13 janvāra iela-11 novembra krastmala-

Grēcinieku iela- Kungu iela-Rātslaukums un atpakaļ, Kungu iela- Grēcinieku iela -11 novembra krastmala- 

13.janvāra iela- Satekles iela- Valmieras iela- Augusta Deglava iela- Ulbrokas iela-Sergeja Eizenšteina iela-

Biķernieku sporta komplekss, ar iespēju apstāties Rātslaukumā 45 min., šā gada 3.augustā plkst.19:30 

2) VAI BŪS IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES AUTO CAURLAIDES- jā uz vietas sacensību dienā varēs iegādāties auto 

caurlaides, bet šīs caurlaides ietvers sevī VIP stāvvietu, kas neietver iebraukšanu dalībnieku parkā, bet 

trases teritorijā, atsevišķā stāvvietā. 

3) VAI BLAKUS TRASEI IR PIEEJAMA AUTO STĀVVIETA- no šī gada tieši blakus galvenajai ieejai ir atvērusies 

auto stāvvieta, kur var atstāt savu uz visu dienu par 2 EUR, iebraukšana šajā stāvvietā atrodas 10 m no 

galvenās ieejas uz sacensībām 

4) CIK SPORTISTI PIEDALĀS SACENSĪBĀS- aptuveni 70 dalībnieki no 22.valtsīm 

5) VAI IESPĒJAMS MAKSĀTT AR KARTI- jā iespējams pie galvenās ieejas, 8 .vārti 

6) VAI ATĻAUTS IENEST ĒDIENU- ēdienu un dzērienus , kā jebkurā publiskā pasākumā, ir aizliegts ienest, 

tas attiecas uz jebkāda veida dzērieniem un ēdieniem, jo organizators nevar būt pārliecināts, ko Jūs 

ienesiet. Atsevišķos izņēmumos, atļauts ienest speciālo pārtiku, pieaugušajiem un bērniem, kam tāda 

nepieciešama, atļauts ienest zīdaiņu pārtiku, kas nepieciešams mazajiem ēdājiem, un protams, bērniem 

speciālos dzērienus- pienu. 

7) VAI BŪS VIETAS INVALĪDIEM RATIŅKRĒSLĀ- lielajā trases drifta tribīnē, ir pieejams speciāls pacēlājs 

ratiņ krēslam, ja pie pacēlāja tur nav apsargs, lūdzam pavadonim uzmeklēt tuvāko apsargu un šis pacēlājs 

tiks ieslēgts. 

8) VAI IR ATLAIDES INVALĪDIEM- pieejamas atlaides invalīdiem, un 1 grupas invalīdiem  ieeja ir bez maksas 

9) CIK MAKSĀ IEEJA UZ 5DIENAS TRENIŅIEM- ja apmeklētājam ir biļete uz 6dienas sacensībām tad ieeja 

5dienas treniņos ir bezmaksas, ja nav biļete, to varēs iegādāties pie ieejas, vai , ja ir vēlme apmeklēt tikai 

treniņus, tad ieeja maksās 6 EUR. 

10) VAI BŪS ATSEVIŠĶI JĀMAKSĀ PAR GACHO UZSTĀŠANOS PĒC SACENSĪBĀM- nē, tas ir iekļauts biļetē 

sacensību, un tiek dāvināts visiem apmeklētājiem bez maksas. 

11) VAI BŪS IEPĒJA ATSEVIŠĶI APMEKLĒT GACHO UZSTĀŠANOS VAKARĀ, NEAPMEKLĒJOT SACENSĪBAS- jā 

būs, biļete maksās 10 EUR. 

12) LĪDZ CIK GADU VECUMAM DARBOJAS BĒRNU BIĻETE- bezmaksas ieeja bērniem ir līdz 16.g.v., 

neieskaitot, no 16-18g.v. neieskaitot darbojas bērnu biļetes ieeja 5 EUR, bet no 18- pilna biļetes cena. 

 


