KROSA KOMISIJAS PADOMES SĒDES
PROTOKOLS Nr.6
Rīga,
20.11.2019
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Papildinājumi AX un RX Tehniskajā komisijā.
2. Tehniskie noteikumi
3. Sacensību kalendārs
4. Numuri uz mašīnām un komandas/braucēja atpazīšanas zīmes dalībnieku parkā
5. Amatieru sacensības
6. Nolikumi
7. Sezonas noslēgums.
Sēdē piedalās:
Padomes locekļi: M.Lapsa, A.Odiņš, J.Bergs,G.Kosojs, G.Freimanis A.Vēza,
J.Kozlovskis, J.Beļakovs, I.Ulme.
TD tiesneši – Reinis Gudonis un Valdis Burvis
Sēdes sākums plkst.18.30
Sēdi vada G.Kosojs
Protokolu raksta I.Ulme
1. Papildinājumi AX un RX Tehniskajā komisija.
G.Kosojs rosina veikt papildinājumu atbildīgo personu maiņu tehniskajās komisijā.
G.Freimanis iepazīstina ar diviem TD tiesnešiem – Reini Gudoni un Valdi Brenci.
Abi piekrīt strādāt tehniskajā komisijā par tehniskās komisijā gan G.Freimaņa vadībā.
Notiek debates.
Padomei atbalsta ierosinājumus AX un RX sacensībām:
1. Rīkot pirmsezonas Trases dienu, apvienojot ar treniņiem.
2. Trases dienā pārbauda mašīnas atbilstību tehniskiem noteikumiem, uz
karkasa uzlīme uzlīmi, kas liecina, ka mašīna ir pārbaudīta.
3. Plombēt motorus visām sacensību mašīnām, izņemot Mini bagijus.
4. Plombei unikāls numurs. Eiropas mašīnām esošo plombi nost neņems.
Sportistiem jāsagatavo caurumi plombes uzlikšanai..
5. Visi noplombētie motori sezonas gaitā var tik pārbaudīti.

6. Iegadāties no komisijas budžetā Tehniskās komisijas darbam nepieciešamo
instrumentu komplektu.
7. Plombēt motoru atļautas jebkuram licencētam TD tiesnesim.
8. Iespējamā Tehniskā tiesneša izbraukums ārpus sacensību laika , par samaksu
pēc abpusējas vienošanās.
9. Posma nolikumā paredzēt laiku automašīna tehniskajai pārbaudei, papildus
jau iepriekš pārbaudītajām mašīna dot iespēju veikt ekipējuma pārbaudi
pirmsstarta zonā.
10. Dodoties uz sacensībām pirmo reizi, sportists iesniedz TK deklarāciju par
ekipējumu, degvielu un citu šai anketā prasīto, ko apliecina ar savu parakstu.
Šādu deklarāciju sportists TK drīkst iesniegt katrās sacensībās,
11. Ja sacensībās “izbeidzas” motors - to atver vai nu uz vietas sacensībās , vai
vienojas par citu vietu.
12. Augstāk minētais netiek attiecināms uz Folkreisa sacensībām.
2. Tehniskie noteikumi
Uzdod G.Freimanism sadarbībā ar M.Lapsu (FR TN) un I.Ulmi iestrādāt esošajos
noteikumos sportistu sapulcē apstiprinātās izmaiņas un papildinājumus, un līdz
4.decembrim iesniegt padomei uz apstiprināšanu.
G.Freimanis papildina, ka nepieciešams informēt sportistus:
1. Saistībā ar “spoterēšanu” - drošības apsvērumu dēļ aizliegt sportistiem
izmantots jebkādas citās austiņas, kuras ir no cieta materiāla un liekamas
ausīs. Cieto austiņu lietošana var radīt neparedzamas sekas sportista
dzīvībai pie sadursmēm vai citos tml. gadījumos
2. Atrunāt noteikumos kā pareizi lietojamas kameras (nav obligātas), kur tās
drīkst būt novietotas.
3.

Sacensību kalendārs:
Sakarā ar izmaiņām EČ autokrosā kalendārā (Latvijas un Lietuvas
posmi),jāveic korekcijas RX čempionāta kalendārā Biržu posmam , tiks tiks
izmainīts norises laiks BKSB posmam.
Nolēma:
1.Sazināties ar A.Vasili par RX posma Biržos norises laiku. ( J.Bergs)
2.Sazināties ar R.Ķervija par Folkreisa sacensību posma rīkošanu.(I.Ulme)
15-16.augusts Latvijas RX čempionāta posma norises vieta –Vilkičiai, LT.
Iekļaut sacensību kalendārā 9.05.2020 – Daugavpils AX un FR festivāls.
4. Numuri uz mašīnām un komandas/braucēja atpazīšanas zīmes
dalībnieku parkā
Uzdod Jānim Bergam sagatavot numuru un plāksnīšu maketus.
Numuru krāsojums AX u RX spilgti dzeltenā krasa.
5. Amatieru sacensības
Priekšlikums no amatieriem:
Krosa komisijas kausu papildināt ar divām klasēm :

-

Līdz 2000 priekšas piedziņa
Līdz 2000 aizmugures piedziņa
Notiek debates. Lēmums netiek pieņemts, līdz nav izstrādāti un apstiprināti
tehniskie noteikumi.
Padomes vairākuma nostāja, ka drošības karakasm amatieru klasēm jābūt
sagatavotam atbilstoši nacionālu klašu vieglo automašīnu tehniskajiem
noteikumiem.

6.

Nolikumi
Padome nolēma:
1. I.Ulme iestrādā izmaiņas 2020.tehniskajos noteikumos, pamatojoties uz
sportistu un organizatoru sapulce apstiprinātajām izmaiņām.
2. A.Vēza sagatavo AX čempināta nolikuma sadaļu Braucienu norise, ņemot
vērā, ka tiek ieviest “dzokera aplis”, un atcelta laika kontrole visos
braucienos.
Padomes balsojums : par laika kontroli 2 balsis
pret laika kontroli 6 balsis
3. Pārsaukt B 600 klasi par Xtreme,
5. 1600 klase apvienot braucienus ar 2000 Super, bet ja 1600 klasei ir
pietiekams dalībnieku skaits posmā (7) , tad no kopēja brauciena izvelk
ieskaiti šai klasei.
6. Jēdzienu “Par startējušu sacensībās tiek uzskatīts jebkurš braucējs, kurš
izgājis automobiļa tehnisko apskati un šķērsojis starta līniju treniņbraucienā
ar sava automobiļa dzinēja spēku.” papildināt ar tekstu “un nobraucis vismaz
divus apļus visās kvalifikācijās kopā”
7. Folkreisam noteikt dalības maksu katrā posma līdz 60 eiro.
8. Ieviest jaunu klasi AX Junior Xtreeme un RX Junior 1000 piešķirt tām kausa
satusu.
7. Sezonas noslēgums.
I.Ulme informē, ka visu LAF nacionālo un starptautisko čempionātu
apbalvošana 11,janvāri, kultūras namā “Ziemļblāzma ”, Rīgā.
LAF Krosa komisijas kausa, Folkreisa , Latvijas rallijkrosa kausa apbalvošana
Ikšķiles nov. atpūtas komplekss ”Turbas” mājā “Brakas ”
Sākums plkst.18.00, ierašanās no 17.30
Sēdes vadītājs
Protokolētāja

G.Kosojs
I.Ulme

