SĒDES PROTOKOLS
14.05.2021.
Skype konference
Sēdes vadītājs - Valdis Brutāns
Sēdes dalībnieki:
Padome:
1. Valdis Brutāns
2. Atis Veismanis
3. Dainis Safonovs
4. Dairis Vīksne
5. Denis Golovačovs
6. Darjus Dargis
7. Māris Mārtinsons
8. Henrijs Grūbe
Nav ieradušies:
1. Otto Birznieks
2. Haralds Garkaklis
3. Mārtiņš Steinerts
4. Reinis Riekstiņš
Bez balss tiesībām:
1. Ēriks Gasparovičs
2. Jānis Karzjuks
Protokolē: Valdis Brutāns
DARBA GAITA: sapulce tiek uzsākta 19:00
1. Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana
Tiek veikti papildinājumi un apstiprināta darba kārtība.
2. Sezona 2021
2.1. Kalendārs 2021
Pamatojoties uz noteiktajiem epidemioloģiskajiem irobežojumiem valstī, plānotās
sacensības 28.-29.05.2021 tiek atceltas.
Rit diskusijas par to, ka Latvijas čempionāta etapus varētu aizvadīt Lietuvā vai
Igaunijā. Strādāt pie jautājuma Latvijas čempionātu piereģistrēt starptautiskajā
kalendārā. To vai atceltās sacensības tiks atceltas pa visam vai pārceltas uz kādu citu
datumu tālāk sezonā tiks lemts vēlāk.
2.2. Tillotson T4 klases nolikums
Klases brauciens tiks apvienots ar TK klases braucienu. Nolikums tiek pieņemts
zināšanai un virzīts publicēšanai LAF.lv

Ir sagaidāms vēl viens amatieru serials Brigg, kas arī ir balstīts uz 4T dzinēju bāzes.
Nolikums sekos. Arī šīs klases braucieni notiks kopā ar TK klases braucieniem.
2.3. TeK open
Ir sportisti, kuri sagatavojuši savus kartingus pēc iepriekšējiem Pro-Kart klases TeK
Open noteikumiem. Ja šie sportisti ieradīsies sacensībās, tad brauciens tiks apvienots
ar EK-Juniors un EK-Seniors braucnieniem ar atsevišķu ieskaiti.
2.4. FIA Motorsport Games
Tiek iepazīstināti padomes locekļi ar 2021 gada programmu un aicināti informēt
sportistus un piesaistīt ineteresentus.
Kā arī FIA women in motorsport programmas ievaros iespējams pieteikties uz
kartinga akadēmiju divu vecuma grupu daiļā dzimuma pārstāves, kur galvenā balva ir
starts FIA F-4 sacensībās.
Par abiem šiem pasākumiem sīkāka informācija pieejama pie LAF Ģenerālsekretāres
Lindas Mednes.
3. Citi jautājumi
3.1 Priit Sei lieta
Igaunijas kartinga federācija informē, ka Priit Sei ir saņemis nosacītu diskvalifikāciju,
ja līdzīga rakstura starpgadījumi atkārtosies, tad viņš saņems reālu diskvalifikāciju uz
vienu gadu.
3.2 Kartinga attīstības stratēģija / plans
Visi ir vienisprātis, ka tāda ir nepieciešama. V. Brutāns sagatavo ideju uzmetumu,
izsūta komisijas padomes locekļiem, lai veiktu papildinājumus un par mērķi tiek
uzstādīts izstrādāt stratēģiju šīs sezonas laikā par 2022 līdz 2026 gadu.
3.3. JTSVC iesniegums
Rit diskusijas par sportistu sasniegumu atspoguļošanu presē.
Tā kā no kartinga komisijas padomes locekļu puses nav papildinājumu / labojumu
sagatavotajā iesnieguma atbildes projektā, tad tiek nolemts to nosūtīt JTSVC.
3.4. Trašu licences
H. Grūbe informē, ka šogad pienācis laiks visām trasem atjaunot licences. Licences
darbības termiņš 2 gadi. Viena trase vēl nav nokārtojusi parādus no iepriekšējās
sezonas.
3.5. Treniņu dienas
J. Karzjuks infomē – tākā plānotās sacensības 29.05. nenitiks, tad šajā datumā
Jelgavas kartodromā tiks rīkoti treniņbraucieni.
4. Nākamās sapulces norises laika noteikšana
Nākāmā Kartinga komisijas padomes sapulce 08.06.2021.
Sēdes vadītājs: Valdis Brutāns

