
 

 

 
 

Tehnisko komisāru sēdes protokols 

 

31.05.2017. Nr.3/2017 
Plkst:18:00 

Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā 

 

Sēdes vadītājs: Ģirts Auziņš 

 

Sēdes dalībnieki: 

Ģirts Auziņš, Juris Vītols, Māris Podiņš, Jānis Zaremba, Anatolijs Gabrāns, Modris Volksons, 

Roberts Elbakjans, Denis Golovačovs, Dairis Vīksne   

 

Protokolists: Māris Podiņš  

 

Nav ieradušies: Juris Mūrnieks, Mareks Matvejevs, Gints Freimanis, Andris Šimkus, Ivo 

Traubergs,  

 

Sēdi klausījās: Dainis Akmentiņš, Krišjānis Krapāns, Mārtiņš Krūmiņš  

 

Pilnvaras:  

Mareks Matvejevs pilnvarojis Ģirtu Auziņu pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā.  

Ivo Traubergs pilnvarojis Modri Volksonu pārstāvēt jautājumu izskatīšanā un balsošanā.  

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

2. TD sadaļa LAF mājas lapā  

3. LAF drošības karkasu sertifikāti un to izsniegšanas kārtība  

4. Drošības karkasi un to minimālās prasības 

5. Sacensības, komandējumi  

6. Dažādi 

 

1. Sapulces atklāšana, darba kārtības apstiprināšana 

 

Nolēma:  
Apstiprināt ierosināto darba kārtību. 

Par sēdes vadītāju apstiprināt Ģirtu Auziņu. 

Par sēdes protokolistu apstiprināt Māri Podiņu  

 

Balsojums: 

„Par” 12 
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„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

2. TD sadaļa LAF mājas lapā  

Sakarā ar jaunas LAF mājas lapas izveidi notiek diskusija par nepieciešamo informāciju, kura ir 

jāpārvieto no esošās Tehniskā dienesta sadaļas un jauno sadaļu.   

 

Nolēma:  

Visu jau esošo tehnisko informāciju TD sadaļā pārvietot uz jaunās mājas lapas TD sadaļu. 

Sapulču protokolus TD sadaļā atstāt, par iepriekšējo un esošo gadu. Pārējo TD sapulču protokolus 

pārvietot un noglabāt arhīvā.  

 

Balsojums: 

„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

3. LAF drošības karkasu sertifikāti un to izsniegšanas kārtība  

 

Notiek diskusija par drošības karkasiem, sertifikātu izsniegšanu, kā arī par drošības karkasu 

identifikācijas plāksnīšu marķējumiem. 

 

Nolēma: 

Drošības karkasu identifikācijas plāksnītēm, uz kurām bija norādīta sporta veida disciplīna, turpmāk 

sporta veida disciplīnu norādīt tikai divos gadījumos: 

Ja drošības karkass atbilst tikai Folkreisa autosporta disciplīnai - ar apzīmējumu FR; 

Ja drošības karkass atbilst Trofi reida autosporta disciplīnai - ar apzīmējumu TR; 

Pārējie drošības karkasa, plāksnītes marķējumi tiek saglabāti līdzšinējie. 

 

Balsojums: 

„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

4. Drošības karkasi un to minimālās prasības  

 

Nolēma:  

Jautājums par minimālajām drošības karkasiem izvirzāmajām prasībām tiek atlikts uz nākamo TD 

sapulci, kad būs ieradušies visi TD sporta komisiju izvirzītie tehniskie pārstāvji. 

 

Balsojums: 

„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

5. Sacensības, komandējumi  

 

M. Volksons stāsta par komandējumu uz Lidehilu, kur strādāja LAF TD tiesneši. 

A. Gabrāns stāsta par auto šosejas sacensībām Pērnavā, kurās radās problēmas ar vēsturiskās 

formulas automašīnām. Pirmstarta tehniskajai komisijai tiek uzrādīta sporta automašīna bez 



 

3 

 

braucēja (sportista), kurš startēs (piedalīsies) sacensībās. Tādējādi radās grūtības novērtēt esošās 

sporta automašīnas atbilstību tehniskajām prasībām attiecībā uz sportista drošību.  

Ģ. Auziņš stāsta par komandējumu uz Rally Master’s Show  un F1 GP posmu Sočos, kuros strādāja 

LAF TD tiesneši. 

Tiek rādīta arī video prezentācija par tehnisko noteikumu izmaiņām F1 2017. gada sezonā.  

 

Nolēma: 

Autošosejas sacensībās pirmstarta tehniskajai komisijai formulas automašīnas ir jāuzrāda tikai kopā 

ar braucēju (sportistu), kurš startēs ar šo formulu attiecīgajās sacensībās.  

 

Balsojums: 

„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

6. Dažādi  

Tiek izskatīts TD vadītāja iesniegums par komandējumu strādāt tehniskajā komisijā F1 posmā, kas 

norisināsies 2017. gada jūnijā Baku. 

 

Nolēma: 

Saskaņot TD vadītāja komandējumu uz F1 posmu, kas norisināsies 2017. gada jūnijā Baku.  

 

Balsojums: 

„Par” 12 

„Pret” 0 

„Atturas” 0 

 

Nākošā sēde plānota 2017. gada jūlijā/ augustā LAF telpās Gustava Zemgala gatvē 71, Rīgā 

 

Sēdes beigas 20:00 

 

 

 

Sēdes vadītājs _______________________ Ģ.Auziņš 

 

 

 

Sēdes protokolists _______________________ M. Podiņš   

 

 

 

Protokola pareizības apliecinātāji: 

  _______________________ M. Krūmiņš   

 

 

 

  ____________________D. Akmentiņš  


