LAF ŠOSEJAS KOMISIJAS, DRIFTA
DARBA GRUPAS SAPULCE
PROTOKOLS: 02/2017

Rīga, 2017. Gada 5.novembris
Plkst.: 11:00-15:00
Sapulcē piedalās drifta darba grupas locekļi:
Elīne Berķe
Jānis Blušs
Dainis Akmentiņš
Gunārs Ķeipāns
Agnis Vīgrants
Dāvis Mangalis
Sapulcē nepiedalās:
Raivis Graudiņš
Valdis Kikusts
Mareks Matvejevs
Sapulci protokolē:
Elīne Berķe
1. Par drifta darba grupas biedriem un citām oficiālām personām.
 Drifta darba grupa nobalso Raimonda Cabuļa izslēgšanu no drifta
darba grupas saistībā ar neaktīvo darbību tajā 2017.gada sezonas
laikā.
 Drifta darba grupa lemj , ka uz LAF tiks virzīti 4 pārstāvji, kuri var
pildīt komisāra pienākumus sacensībās- Gunārs Ķeipāns, Elīne Berķe,
Jānis Blušs un Dainis Akmentiņš
 Drifta darba grupa lemj, ka balstoties uz to, ka netika saņemts
neviens jauns pieteikums saistībā ar iestāšanos drifta darba grupā,
drifta darba grupā uz 2018. Gada sezonu darbosies 9 cilvēki.
2. Par licenču maksām un dalības maksām.
Darba grupa nolemj 2017. Gada sezonā nepalielināt licenču maksas:
 Proam, Street klases vienreizējās licences maksa 25 EUR
 PRO vienreizējās licences maksa 40 EUR
 Street un Proam gada licence 60 EUR
 Pro gada licence 110 EUR
 Komandas licence atkarīga no dalībnieku skaita, viena dalībnieka
maksa ir 10 EUR, tātad ja komanda sastāv no 2 dalībniekiem
komandas licences maksa ir 20 EUR, ja 3 tad 30 EUR, ja 4 tad 40
EUR, balstoties uz dalībnieku skaitu komandā, tiek lemts, ka sezonas
beigās ar atsevišķu kausu tiks apbalvots katrs komandas dalībnieks.
 Drifta darba grupa lemj palielināt dalības maksu sacensībās- Street
klase 60 eur, Proam klase 70 eur un PRO klase 80 eur.

3. Vispārīgi jautājumi par driftu un sacensībām 2018.gadā
 Tiek nolemts, ka Janvāra beigās/ Februāra sākumā tiks rīkots drifta
tiesnešu seminārs, pieaicinot viesi no ārzemēm un Latviešu
tiesnešus.
 Tiek nolemts, ka papildus tiks rīkots drifta tiesnešu trases,
organizatoru, glābēju un darbinieku seminārs, par kvalitatīvu un
drošu sacensību rīkošanu.
 Tiek lemts par izmaiņām gada nolikumos Latvijas drifta kausam un
čempionātam, nolikumu projekti tiks publicēti līdz 10.12. drifta
slēgtajā grupā un no 1.janvāra oficiālās versijas www.laf.lv
 Tiek lemts par izmaiņām tehniskajos nolikumos Latvijas drifta
kausam un čempionātam, nolikumu projekti tiks publicēti līdz 10.12.
drifta slēgtajā grupā un no 1.janvāra oficiālās versijas www.laf.lv
 Tiek nolemts, ka tehniskajā dienā, 29.04. papildus tehniskajai
apskatei, pirmajam drifta treniņam, notiks arī braucēju seminārs par
karogiem, nolikumiem, uzvedību trasē, pienākumiem, atbildībām
u.t.t. Seminārs notiks rīta pusē.
 Tiek nolemts, ka drifta sacensību laikā braucējiem būs iespēja
iegādāties ,nevis iznomāt, ugunsdzēšamos aparātus.
 Tiek nolemts noteikums, ka beidzoties drifta sezonai 2018. Gadā
visiem obligāti ir jānoplēš no sava auto oficiālās drifta uzlīmes,
papildus tuvojoties sezonai tiks lemts par priekšējo uzlīmju maksu vai
numurēšanu.
 Tiek nolemts izskatīt vērtēšanas kritērijus, aprakstīt tos skaidrāk, ko
nozīmē viena riteņa izbraukšana ārpus trases, papildus aprakstīt
dažādas situācijas, par to, kurš uzvar, ja notiek sadursme, bet
neviens nevar iziet uz starta.
 Tiek nolemts līdz 2017.gada 1.decembrim publicēt oficiālo kalendāru
2018. Gada sezonai
 Tiek nolemts, ka 20.11. notiks drifta braucēju seminārs, tiek izlemtas
lietas, kuras tiks diskutētas
 Tiek nolemts viss par atsevišķo drifta apbalvošanu 09.12.2017
 Tiek nolemts, ka gada nolikumā tiks pievienoti jauni punkti par
braucēju attieksmi, apģērbu, automašīnas vizuālo izskatu.
 Tiek nolemts, ka jebkurā trasē braucējiem riepas sākoties TOP8 ir
jāmaina uz starta.
 Tiek izlemtas papildus nominācijas drifta noslēguma ballei, gada
debitanti un papildus apbalvojumi.
 Tiek apstiprināta drifta atdalīšanās no šosejas komisijas, kas tiek
izvirzīts kā viens no galvenajiem mērķiem 2018. Gada sezonā.
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