
 
 

LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS 

KARTINGA KOMISIJAS  
SĒDES PROTOKOLS 

 

16.07.2020. 

Skype konference 

 

Sēdes vadītājs - Valdis Brutāns 

 

Sēdes dalībnieki:  

Padome: 

1. Valdis Brutāns, 

2. Atis Veismanis,  

3. Ēriks Gasparovičs, 

4. Dainis Safonovs,  

5. Denis Golovačovs,  

6. Māris Mārtinsons pilnvaro Mārtiņu Steinertu 

7. Mārtiņš Steinerts 

8. Darjus Darģis 

9. Dairis Vīksne 

 

Nav ieradušies:  
1. Otto Birznieks  

2. Reinis Riekstiņš  

3. Henrijs Grūbe 

 

Bez balss tiesībām: 

1. Pēteris Zorģis 

 

Protokolē: Valdis Brutāns 

 

DARBA GAITA: sapulce tiek uzsākta 19:00 

 

1. Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana 

Tiek veikti papildinājumi un apstiprināta darba kārtība. 

 

2. Otrā posma 10.-11.11. Smiltene analīze 

V. Brutāns sniedz pozitīvu atsauksmi, vienīgā aizkavēšanās bija, dēļ nenoskaidrotas 

elektroenerģijas piegādes pārrāvuma, kas aizkavēja fināla braucienus. Kā arī ir 

ienākusi sūdzība par to, ka sportists K. Bricis fotokamerā ir parādījis nepiedienīgu 

žestu. Sportists situāciju ir izskaidrojis un atvainojies. Kartinga komisija nolemj 

šobrīd tālākas darbības neveikt. 

Ē. Gasparovičs pozitīvi izskās par sacensībām. Uzdod jautājumu vai T. Strēle ir 

iepazīstināts ar iepriekšējās sēdes lēmumu. 

M. Steinerts apstiprina, ka sportists T. Strēle ar lēmumu ir iepazīstināts. 

P. Zorģis sniedz skaidrojumu par ko A. Štolcermane saņēma brīdinājumu. 



 

 

D. Golovačovs sniedz pozitīvu vērtējumu un informē, ka G. Allmere ir neapmierināts 

ar to, ka nenotiek tehniskā kontrole un viņa pārt netiek kontrolēta Rotax dzinēju 

legalitāte. 

D. Safonos lūdz nākamgad uzlabot dalībnieku parka tīrību, t.i. pirms sacensībām 

noslaucīt smiltis, lai lietus gadījumā izvairītos no dubļiem. Kā arī sniedz komentāru, 

ka Smiltenē ir grūtības atrast viesnīcas tuvu trasei. 

P. Zorģis ierosina nākamgad trasi norobežot no skatītājiem, lai tie atrastos drošā 

attālumā. 

 

 

3. Gatavošanās trešajam / ceturtajam posmam 07.-09.08. Madona 

Tiek pieņemts lēmums, ka dubultajās sacensībās klasēs MicroMax un MiniMax 

jābrauc ar vienu riepu komplektu abas sacensības. Klasēs Junior, Senior, DD2 un 

DD2 Master uz abām sacensībām varēs izmantot 1 komplektu plus 1 aizmugures un 1 

priekšas riepu. Visas riepas tiek izsniegtas piektdien. Slapjo sacensību gadījumā riepu 

noteikumi ir nemainīgi. 

Svētdienas sacensībās atsevišķs kvalifikācijas brauciens nenotiek. Starta vietas 

priekšfinālam tiek noteiktas pēc sestdienas fināla brauciena ātrākajiem apļa laikiem. 

Baby klasē drīkst piedalīties sportisti ar Pufo klases kartingiem, kā arī sportisti, kuri ir 

krietni lēnāki par sporta klasēm braucot ar piemēram MicroMax klases kartingu, vai 

jebkuru citu. 

 

4. Latvijas kartingam 60 gadu jubilejas svinības - programma 

Tiek veidots kartinga veterānu saraksts, kas būs jāpapildina visiem komisijas locekļiem, 

lai varētu visus veterānus uzaicināt uz pasākumu. Pasākumu vadīs Pauls Timrots. 

Pasākumā paredzēta vēsturisko kartingu izstāde, regularitātes braucieni ar 

vēsturiskajiem kartingiem, veterānu sacensības ar nomas kartingiem, veterānu svinīga 

godināšana. 

 

5. Citi jautājumi 

NAV 

 

6. Nākamās sapulces norises laika noteikšana 

Nākāmā Kartinga komisijas padomes sapulce tiek plānota 18.08.2020. plkst 19:00 

Skype vidē.  

 

Sēdes vadītājs: Valdis Brutāns  


