LAF Prezidija sēde
21.09.2016
Nr.06/16
Vieta: Rīga, Brīvības iela 224 K5
Sēdē piedalās 10 no 11 prezidija locekļiem ar balsošanas tiesībām:
1. Jānis Naglis, LAF prezidents
2. Andris Zvingēvics, Viceprezidents
3. Linda Medne, LAF ģenerālsekretāre – pilnvarojums I.Ulme
4. Jānis Krastiņš Rallija komisijas pr-js
5. Juris Mūrnieks, SAK pr-js
6. Inta Ulme, Krosa komisijas, pr-ja
7. Krišjānis Vīdušs, Trofi reidu komisijas pr-js – pilnvarojums G.Žīguram
8. Valdis Brutāns ar Kartinga komisijas pr-js – pilnvarojums I.Ulmei
9. Jānis Ducmanis, Šosejas komisijas pr-js
10. Gabriels Žīgurs – Rallijreida komisijas pr-js
bez balsošanas tiesībām:
Edgars Maišelis - LAF pārstāvis FIA Krosa komisijā.
Ilona Gaigole – LAF grāmatvede
Viesturs Saukāns LAF preses sekretārs
Irēna Krastiņa – rallija komisijas padomes locekle
Sēdi vada J.Naglis
Protokolē V.Saukāns

Darba kārtība

Piezīmes

1. Darba kārtības, papildināšana, apstiprināšana.
Papildināts ar 8. punktu par ieejas nodrošināšanu Latvijas
WRX posmā saistošajām amatpersonām.
2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
Apstiprināts, publicēts
3. Tiesnešu padomes Nolikuma izskatīšana.
G.Kosojs kā Tiesnešu padomes veidotājs un ideju izstrādātājs
prezentē viedokli tiesnešu darba sistēmas sakārtošanai,
Ministru kabineta jaunajos noteikumos paredzētajai galveno
tiesnešu apstiprināšanai. Nepieciešama tiesnešu apmācība un
kopēja tiesnešu darba koordinēšana.
Lēmums: Apstiprināt tiesnešu jomas sakārtošanas iniciatīvu.
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Protokols

4. Tehniskā dienesta iesniegums par Ivo Traubergam piešķirtām
tiesībām sertificēt drošības karkasus krosa disciplīnu
sacensībām, tā apstiprināšana.
Lēmums: Apstiprināt Ivo Traubergam tiesības sertificēt LAF
Krosa komisijas disciplīnu automašīnu drošības karkasus.
5. Par aizvadītām sacensībām.
Izcila nedēļas nogale Latvijas sportistiem – kross, rallijkross,
rallijs, drifts, šoseja ar spožiem starptautiskiem panākumiem.
A. Zvingēvics atkārtoti novērotāja statusā apmeklējis
vēsturiskās autošosejas sacensības. 80% iepriekš fiksētās
kļūdas izlabotas, tomēr kavēta nolikuma publicēšana. Tiek
atzīts, ka šī ir vairāku komisiju un rīkotāju problēma.
Komisijām uz 1. janvāri jāsakārto seriālu dokumentācija,
izņemot ziemā sākošos pasākumus, kuriem dokumentu
sagatavošanai jānotiek ātrāk.
A Zvingēvics par Rally Liepāja apmeklējumu: Labāk ralliju
noorganizēt nav iespējams. Nolaidīgas nianses FIA Tehniskajā
komisijā, kas neattiecas uz nacionālo rīkotāju un tiesnešu
komandu.
6. LAF medaļu jaunais dizains.
Pilnveidot idejas par LAF čempionāta medaļu dizaina
atjaunošanu.
7. Par NEZ sapulces un FIA reģionālā kongresa apmeklējumu no
27.- 30. oktobrim Oslo.
Komisijas vienojas par saviem pārstāvjiem NEZ un FIA
sapulcēs.
8. RX biļetes amatpersonām
Lēmums: atkārtoti uzdot WRX Latvijas posma rīkotājam
nodrošināt iekļūšanu saistošo Latvijas valsts amatpersonu
sacensībās.
9. Dažādi.
Noteikt nākamās LAF Prezidija sapulces norisi 2. novembrī.
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