Pulciņa skolotājs Atis Ābelītis

Trases automodelisms
"Lielās Balvas 2013" rezultāti pirms pēdējā posma ==>

ŠEIT <==
09.03.2013.

"Salacas kauss 2013"
2013.gada 9. martā Mazsalacas vidusskolā notika sacensības „SALACAS KAUSS 2013”.
Piedalījās dalībnieki no Rīgas ,Valmieras, Bērzaines un Mazsalacas. Sacensības notika četrās
automodeļu klasēs.
Visplašāk pārstāvētajā klasē ,,PARMA-1” uzvaras laurus plūca mazsalacieši:Paulis Lauznis
(1.vieta) un Dāvis Jēkabsons
(2.vieta), 3.vietā ierindojāsvalmierietis Kristaps Hemelis.
,,G-12“ klasē uzvarēja Emīls Vanags (Valmiera), 2.vieta mazsalacietim Dairim
Ceriņam, 3.vietā - Ralfs Krūze (Valmiera).
“PR-32” klasē : 1.vietā Emīls Vanags (Valmiera), 2.vieta - Kristapam Nillem (Valmiera), 3.
vieta - Dairim Ceriņam
,,OPEN-16” klase-visātrākā, kurā spraigā cīņā līdz pēdējai sekundei uzvaru izcīnīja Kristaps
Nille, 2.vietā Paulis Lauznis (zaudēja tikai dažus metrus), 3.vietā Ralfs Krūze.

Sacensību foto iespaidi ==>

Š E I T
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02.02.2013.

Latvijas skolēnu sacensībās automodelismā - trešie!!!
2013.gada 2.feruāri Rīgā Motormuzejā notika Latvijas skolēnu sacensības automodelismā.Tajās
labi nostartēja mūsu iesācēji:
Paulis Lauznis

4.vieta,

Silvestrs Ķībers 7.vieta (nedaudz pievīla tehnika),
Dāvis Jēkabsons prata iekļūt finālā- 12.vieta.
Aiz fināla braucieniem palika Fredis Ķībers un Marks Vāle. Pavisam iesācēju klasē piedalijās
38 braucēji.
Labi nostartēja mūsu pieredzējušie braucēji Emīls Persis un Andris Spricis. Tas deva iespēju
mūsu komandai ierindoties trešajā vietā starp astoņām komandām.

Sacensību foto iespaidi ==>
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17.03.2012.

"Salacas kauss 2012"

Sacensības notika trijās automodeļu klasēs.
Visplašāk bija pārstāvētā klase “PARMA-1”, kurā startēja vairāk nekā 20 automodelistu. Šajā klasē savu
pārākumu atkal pierādīja Silvestrs Fēlikss Ķībersun otro gadu pēc kārtas izcīnīja 1.vietu.

“PR-32” klasē Dairim Ceriņam 2. vieta, bet Paulis Ernests Lauznis, cīnoties ar vidusskolniekiem,
ierindojās 3.vietā.

Prestižajā “G-12” klasē pārliecinoši uzvarēja Dairis Ceriņš. Tikai par dažiem metriem atpalika Paulis
Ernests Lauznis. Sākums jau bija cerīgs, bet... rezultātā izcīnīta 4. vieta.

Vairāk foto ==>
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12.02.2012.

Latvijas skolēnu čempionātā trases auto modelismā mazsalaciešiem 3.
vieta

Sestdien, 4.februārī, Rīgas Motormuzejā norisinājās Latvijas skolēnu čempionāts trases auto modelismā "Motormuzeja Kauss". Spēkiem mērojās auto modelisti no visas Latvijas. Mazsalacas modelisti ieguva3. vietu
komandu vērtējumā.
Sacensības norisinājās trīs dažādās modeļu klasēs: iesācēji, G-12 un Open-16. Katrā no modeļu klasēm
startēja skolēni, kas savstarpēji cīnījās individuāli, taču kopējos rezultātus noteica pēc dalībnieku iegūto apļu
skaita summas visās klasēs. Tā kā "Vindas" auto modelisti savāca visaugstāko apļu skaitu, komanda ieguva
pirmo vietu. Iesācēju klasē , kā jau ierasts, noritēja sīva cīņa starp Jelgavas un Valmieras auto modelistiem.
Atlases braucienos mazsalacieši startēja ļoti labi un iekļuva finālā. Finālā Paulis Lauznis izcīnīja 6.vietu,
Silvestrs Ķībers 8.vietu un Armands Lapenas 10. vietu. G-12 klasē labi cīnījās Emīls Persis 9.vieta un Andris
Spricis 10. vieta. Open-16 klasē Emīls Persis ieguva 7.vietu.
Komandu vērtējumā Valmieras auto modelisti pārspēja Jelgavas un Mazsalacas dalībniekus, kas attiecīgi
ierindojās otrajā un trešajā vietā. Tālāk sekoja pārstāvji no Ventspils un Rīgas Tehniskās jaunrades nama
"Annas 2". Sestajā vietā ierindojās BJN "Daugmale", apsteidzot kolēģus no Rīgas Jauno tehniķu centra.
Visgrūtāk gāja Bērzaines komandai, kas ar četru apļu starpību piekāpās rīdziniekiem un ierindojās astotajā
vietā.
Šis bija otrais Latvijas čempionāts, kas tika aizvadīts Rīgas motormuzeja trasē. Valmierieši jau otro reizi
pēc kārtas ieguva pirmās vietas "Motormuzeja Kausu". Nākošais Latvijas čempionāta posms notiks šā gada
rudenī.

Video reportāža

Daži foto mirkļi

Apkopoja: Atis Ābelītis

14.05.2011.

Noslēdzies 37. čempionāts trases automodelistiem
„Lielā Balva"
Aizvadītajā sestdienā, 14. maijā, VJC „Vinda” automodeļu trasē
norisinājās 2010./2011. sezonas pēdējā etapa sacensības. Sacensībās
piedalījās trases automodelisti no Valmieras, Bērzaines, Mazsalacas,
Rūjienas un Naukšēniem. Labākie braucēji tika noteikti trīs dažādās
modeļu klasēs. Kopumā tika apbalvoti seši labākie braucēji iesācēju klasē un
trīs braucēji Production 1/32, kā arī trīs braucēji G-12 klasē.

Iesācēju klasē par absolūtu līderi tika atzīts Kristaps Nille, kas visos etapos ierindojās pirmajā vietā, kopvērtējumā
sakrājot 90 punktus. Vicečempiona titulu šogad ieguva Ralfs Krūze ar 57 punktiem, apsteidzot trešās vietas ieguvēju
Rihardu Šmitu ar 49 punktiem. Attiecīgi, ceturtajā vietā ierindojās Bruno Balodis ar 48 punktiem, kam sekoja Ainārs Sīlis
ar 42 punktiem un sestās vietas ieguvējs Elgars Krūmiņš ar 30 punktiem. Visi kopvērtējuma pirmo sešu vietu ieguvēji tika
apbalvoti ar kausiem un medaļām par pēdējā etapa sasniegumiem.
Production 1/32 klasē par šīs sezonas čempionu izvirzījās Emīls Vanags ar 76 punktiem, tikai par vienu punktu apsteidzot
vicečempionu Pēteri Dūni ar 75 punktiem. Trešajā vietā ierindojās Ralfs Krūze ar 48 punktiem. Production 1/32 klasē
sacensības norisinājās pirmo gadu, taču puiši izrādīja lielu interesi un kopumā, sezonas gaitā piedalījās 20 braucēji. Pēdējā
etapā pirmo trīs vietu ieguvēji tika apbalvoti ar medaļām, bet kopvērtējumā ar kausiem.
Vecākajā klasītē, G-12, šogad bija jūtams braucēju iztrūkums, taču tas neliedza iesācējam Kristapam Nillem parādīt
savu meistarību un izcīnīt čempiona titulu. Arī šajā modeļu klasē sīva cīņa par čempiona titulu norisinājās līdz pēdējam
etapam, kurā tomēr Kristapam izdevās nosargāt līdera pozīcijas, kopvērtējumā ar 76 punktiem apsteidzot vicečempionu
Pēteri Dūni ar 75 punktiem. Trešo vietu šosezon ieguva Emīls Vanags ar 57 punktiem. Kopumā G-12 automodeļu klasē
šosezon piedalījās 14 braucēji no Mazsalacas un Valmieras.

Kopvērtējuma rezultāti apskatāmi ==> šeit <==
Balvu pasniegšanā piedalījās VJC „Vinda” direktors Dāvis Sirmais un Rīgas interešu izglītības, tehniskās
jaunrades pedagogu metodiskās apvienības vadītājs Jānis Rage-Raģis. Kopumā tika atzīts, ka šī sezona
aizvadīta veiksmīgi un novēlēta veiksme arī turpmākās sacensībās gan vietējā, gan arī plašāka mēroga
sacensībās. No Jāņa Rages-Raģa puses izskanēja doma jūlija sākumā organizēt Production 1/32 Rīgas
sacensību seriāla noslēguma etapu Valmieras automodeļu trasē. Tāpat, jūlijā sākumā, Valmierā ir
gaidāmas trases automodelistu 12 stundu Lemānas sacensības.
Informāciju sagatavoja: Andris Taurītis,
VJC „Vinda”
trases automodelisma pasniedzējs
(pārpublicēts no http://www.vjcvinda.lv )

