
 

 

 

LAF SAK Padomes sēde 2019. gada 10. oktobrī 

Piedalās: E. Kalve, G. Krastiņš, E. Sproģis, V. Kalve, I. Siliņš, J.Sniedzāns, D. Kalniņš, (R.Vuguls-neieradās) 

Protokolē: I.Krastiņa 

Tēmas un pieņemtie lēmumi: 

1. Minirallijs Saldus 

Nepieciešamas preses relīzes pirms pasākuma. Labas atsauksmes no dalībniekiem. Kompakts rallijs, jāpiestrādā pie 

tehniskajām lietām. 

2. Minirallija posmu kalendārs 2020 

Provizoriskie posmi: 

Karosta 2.maijs 

Gulbis 6.jūnijs 

Cēsis 4.jūlijs 

Augusts/septembris (datums un vieta tiks precizēta) 

Latvija 31.oktobris vai 1.novembris 

3. Autosprinta kausa posmu kalendārs 2020 

Plānoti 5 posmi, tiek komplektēti organizatori un plānoti posmu datumi. 

4. Automašīnas piedziņas un jaudas ierobežojumi SAK pasākumos 2020 

Jaudas ierobežojums Junioriem - dzinējs līdz 2,0 l motora tilpumam, vienas ass piedziņas automašīnas. 

5. SAK licences 2020 

Vienreizējās licences: 

Autosprints ziemas/vasaras - 5.00 EUR 

Time Attack, Minirallijs - 15.00 EUR 

Gada licence – 100.00 EUR 

6. SAK Balle 2019, balvas, nominācijas, pateicības 

Tiek apspriesta balles norise, lemj par papildus pateicību piešķiršanu dalībniekiem un pašvaldībām. 

 

 



 

 

7. A.Spilvas ierosinājumi par miniralliju/autosprintu 

Tiek izskatīts A.Spilvas iesniegums, pārrunāti vidējie ātrumi minirallijā. Tiek skatīts un analizēts “onbords” no minirallija 

Saldus. 

8. Minirallija seminārs aizvadīts, vērtējums 

Pasākumu apmēklēja 44 dalībnieki, reģistrējušies bija 70. Tika izrunāta semināra norise un lietas, kuras nepieciešams 

ieviest nākamajā seminārā. Nepieciešams organizēt vēl vienu semināru pirms Minirallija 2020 sezonas.  

9. Apstiprināt autosprinta kausa + Time Attack rezultātus 

Apstiprināti sezonas kopvērtējuma rezultāti. 

10. 2020.gadā minirallija dokumentiem jābūt pieejamiem angliski 

Sakarā ar ASN sportistu interesi, nolikumi jāpublicē angļu valodā. Nepieciešama persona, kura orientējas rallijā, lai veiktu 

dokumentācijas tulkošanu. 

11. Minirallija nolikumiem visiem posmiem jābūt uz viena šablona 

Tiks izstrādāts un nosūtīts visiem organizatoriem vienāds paraugs. 

        12. Komandējums uz Somiju 

V.Kalve atskaitās par komandējumu. Iespējams NEZ EKO Race posms Latvijā 2020. 

        13. Minirallija dalībnieku LIVE tracking  

Nepieciešams izpētīt iespējas, piedāvājumus un notestēt. Tiek meklēta alternatīva GPS sistēmai, ko izmanto rallijā. 

        14. Autosprinta/minirallija akadēmija 2020 

Dot iespēju startēt diviem uzvarētājiem bez maksas vienu klasi augstāk. EGP uz sprintu. Sprints uz miniralliju. 

        15. Dažādi 

Nepieciešams izsludināt ierosinājumu iesūtīšanu no dalībniekiem par izmaiņām Minirallija 2020 gada nolikumā līdz 2019. 

gada 16.novembrim uz e-pastu. 

Jauna autotrase Saldū. 

Punktu sistēmas maiņa minirallijā. 

Nākamā sapulce 27.11.2019 


