Krosa komisijas padomes sēdes protokols
Rīga, LAF
26.09.2017
Darba kartība:
1.Latvijas autokrosa čempionāta rezultātu apstiprināšana.
Latvijas autokrosa čempionāta rezultāti tiek apstiprināti.
2.Par LX kausa "Rullīšu" posma rezultātiem:
3.Biedrības “Rencēnu Autoklubs” priekšlikumi.
4.Biedrības ”Autocross.lv” priekšlikumi.
5.Priekšlikumi NEZ sapulcei.
6.Ieskats 2018.sacensību plānā.
7.Par Ķiveru risinājumiem bagiju un kroskartu klasēs.
8.Priekšlikumi B600 tehniskiem noteikumiem.
9.Komisijas budžeta pārskats.
10.Par sezonas noslēguma pasākumu.
11.Citi.
Sēdē piedalās :
Krosa komisijas padome Ar balsošanas tiesībām:
A.Vēza, J.Beļakovs, J.Kozlovskis, M.Volksosns, I.Traubergs, V.Saukāns, I.Ulme
Bez balsošanas tiesībām:
LAF pārstāvis FIA Krosa komisijā G.Kosojs, Rencēnu Autokluba pārstāvis J.Bergs
1. Latvijas autokrosa čempionāta rezultātu apstiprināšana.
Tiek skatīti Latvijas autokrosa čempionāta rezultāti, tie tiek apstiprināti.
I.Ulme izvirza Kalva Tēta (divkārtējs Latvijas autokrosa čempions) un Arta Baumaņa
(par augstiem sasniegumiem Eiropas rallijkrosa čempionātā) kandidatūras sporta
meistara nosaukumam,
Nolēma: pamatojoties uz LAF noteikto kritēriju izpildi, piešķirt sporta meistara
nosaukumu Kalvim Tēsts.
Par Arta Baumaņa sasniegumiem lēmumu pieņemt, kad beigsies Eiropas rallijkrosa
čempionāts.
Balsojums: par 7(A.Vēza, J.Beļakovs, J.Kozlovskis, M.Volksosns, I.Traubergs,
V.Saukāns, I.Ulme)
Atturas - 0
Pret – 0
2. Par LX kausa "Rullīšu" posma rezultātiem:
V.Ellera iesniegums:
“Lūdzu izskatīt manu pretenziju par to ka pēc tiesneša domam netika
izbraukts džokera aplis pusfināla braucienā 4.posmā Jelgavā! Attiecīgi mana 4. vieta
pusfinālā tika anulēta un zaudēju punktus kopvērtējumā!
Pamatojoties uz video, kur redzams, ka izbraucu džokera apli, lūdzu
atjaunot rezultātu un punktus par pusfinālu!- Ar cieņu Ellers”
Notiek debates.
Nolēma: apmierināt V.Ellera prasību.

Balsojums: par- 6 (J.Beļakovs, J.Kozlovskis, M.Volksosns, I.Traubergs, V.Saukāns,
I.Ulme)
Atturas – 0
Pret – 1 (A.Vēza)
3. Biedrības ”Rencēnu Autokluba” priekšlikumi.
J.Bergs paziņo, ka ir biedrība “Rencēnu Autoklubs” ir gatavi 2018.gadā popularizēt
(promotēt) Latvijas rallijkrosa čempionātu un iepazīstina ar ppiedāvājumu
(skat.pielikumā)
Nolēma: atbalstīt šo priekšlikumus.
Balsojums: par- 6 (A.Vēza, J.Beļakovs, J.Kozlovskis, M.Volksosns, V.Saukāns,
I.Ulme)
Atturas – 0 (I.Traubergs)
Pret – 0
4. Biedrības ”Autocross.lv” priekšlikumi
V.Saukāns izvirza šādus priekšlikumus:
* Autokrosa 1600 klasei izmantot 2017. gadā Open klasēm lietoto sistēmu – apstiprināt
Latvijas čempionāta statusu, ja līdz konkrētam datumam izņemts konkrēts sportistu
licenču skaits. Ja tas nenotiek, laicīgi apsvērt iespējas klases pievienošanā 2000 Super.
* Tā kā paredzama Latvijas autokrosa čempionāta dalībnieku skaita krišanās (lēmums
par HANS, ekonomiskā situācija), sagatavots formāts folkreisa braucēju komandu
kausa čempionāta posma ietvaros. Formātam ir precīzi nosakāms dalībnieku un
braucienu skaits, līdz ar to tas viegli integrējams posma norisē. Formāts būtu
izmantojams posmos, kuros ir tikai LAČ pamatklases.
* Risināt LAF Krosa komisijas kausa izcīņas situāciju, kur jaudīgo automašīnu starta
dēļ seriāls nepilda funkciju – jaunu braucēju piesaistīšanu autokrosam. Jāapsver
versijas, kā to labot (pilnpiedziņas un/vai turbo izslēgšana no sacensībām/ieskaites, utt).
* Risināt Baltijas un citu pārrobežu sacensību situāciju – definēt, vai Latvijas
sportistiem un rīkotājiem šāda statusa sacensības šķiet nepieciešamas un, ja jā, tad
nospraust skaidrus formātus sarunās ar partnervalstīm. Gan autokrosā, gan rallijkrosā.
* Informēju, ka Baltijas autokrosa kausa sacensībās Lietuvā tika prezentēta ideja veidot
1000 kub. cm salonautomašīnu klasi sportistiem, kuri tikko absolvējuši Mini bagiju
klasi.
Nolēma: pieņemt zināšanai priekšlikumus un ņemt vērā tos pie 2018.gada sacensību
plānošanas.
Balsojums: par 7 (A.Vēza, J.Beļakovs, J.Kozlovskis, M.Volksosns, I.Traubergs,
V.Saukāns, I.Ulme)
5. Priekšlikumi NEZ sapulcei.
Piedāvāt no Latvijas puses organizēt sacīkstes Biķernieku trasē 13.-15. jūlijā, tikai
gadījumā, ja posms iekļauts RallyX Nordic seriālā. Pretējā gadījumā NEZ rallijkrosa šā
brīža formāts nav pievilcīgs sacensību rīkotājiem. Tā vietā labprātāk būtu jāizveido
Baltijas kausa vai pat plašāka reģiona rallijkrosa sacīkste, kas varētu pulcināt
interesantāku un kuplāku dalībnieku sastāvu.
Nolēma: NEZ Rallijkrosa komisijas sapulcē piedāvāt šo plānu kā Latvijas puses
nostāju. J.Bergs sagatavo video prezentāciju nosūtīšanai komisijai. J.Beļakovs piedāvāt
arī NEZ CK posmu Latvijā, jo Biķernieku sacīkste varētu šķist pievilcīga komandām.
6. Ieskats 2018.sacensību plānā.
I.Ulme informē par saņemtajiem iesniegumiem no Biedrībām TSK Smiltene un “Alco
Racing team” par sacensību rīkošanu. 29.aprīli, 26.augustā Smiltenē un 7.-8. jūlijā
Kalna pagastā, kā arī par FIA Eiropas autokrosa čempionāta posma rīkošanas
pieteikumu SK Mūsa.

Rosina plānot Latvijas autokrosa čempionātu 5.posmos, pa vienam katrā trasē Smiltenē, Brenguļos, Kalna pagastā, Vecpilī un Bauskā un Latvijas rallijkrosa
čempionātu 5 posmos - iespējamās norises vietas Biķernieki, SK 333,SK Mūsa, Baronu
trase un SK Rullītis.
Notiek debates.
Kopumā padome apstiprina čempionātu rīkošanu pēc ieteikta plāna, taču tiek vērsta
uzmanība uz savlaicīgu trašu apsekošanu, veicot norādījumus organizatoriem par
veicamajiem darbiem, lai plānotās sacensības notiktu drošās trasēs un skatītājiem
drošā vidē.
7. Par ķiveru risinājumiem bagiju un kroskartu klasēs.
Nepieciešams definēt izmantojamās ķiveres un to modeļus bagiju un kroskartu klasēs.
I.Traubergs apņemas atrast FIA piedāvājumu šajā jautājumā, pielāgojot to Latvijas
situācijai.
8. Priekšlikumi B600 tehniskajiem noteikumiem
J.Beļakovs rosina tuvināt Latvijas B600 bagiju klases noteikumus un aprīkojumu NEZ
Xtreme noteikumiem, kas ļautu Latvijas sportistiem startēt NEZ un iespējamajos
plašāka reģiona seriālos.
9. Komisijas budžeta pārskats.
I.Ulme prezentē šā brīža situāciju ar šā gada komisijas budžeta izpildi un ieskicē plānus
nākamajam gadam. Padome konstatē, ka 2017. gada budžets plānots pietiekami precīzi,
komisija izpilda nospraustos mērķus.
10. Par sezonas noslēguma pasākumu.
I.Ulme informē, ka 25.novembrī Rīgā , klubā Studija 69 notiks visu autosporta
disciplīnu Latvijas čempionātu apbalvošana , bet Krosa komisijas sezonas noslēguma
pasākums - 2.decmbrī Ogres kultūras centrā.
11. Citi.
I.Ulme informē, ka viņas, kā komisijas vadītājas, pilnvaru laiks beidzas 2018.gada
18. martā , līdz šim laikam jāsauc Krosa komisijas biedru sapulce, kur dienaskārtība –
komisijas vadītāja un padomes vēlēšanas.
Aicina ikvienu sporta klubu aktīvi iesaistīties gados jauna, gudra un enerģiska
komisijas vadītāja kandidatūras nominēšanā.
Sēdes vadītāja

I.Ulme

Protokoletājs

V.Saukāns

