
 

 

 

LAF SAK Padomes sēde 2020. gada 11. martā 

Piedalās: E.Kalve, E.Sproģis, V.Kalve, I.Siliņš, J.Sniedzāns, D.Kalniņš, R.Volonts 

Nav ieradies G.Krastiņš 

Protokolē: K. Andersone 

Tēmas un pieņemtie lēmumi: 

1. SAK komunikācijas lietas 

Aktivitātes minirallija un Standarta komisijas facebook un instagram kontos. Sociālo tīklu reportāžas no 

sacensībām. 

2. SAK pilnsapulce 28.martā 
 

2020.gada 28. martā plkst. 11:00 Biķernieku kompleksās bāzes administrācijas telpās Rīgā, Eizenšteina ielā 16. 

 

Dienas kārtībā: 

1. LAF SAK komisijas Padomes atskaite; 

2. Informācija par aktualitātēm; 

3. Dažādi. 
3. Minirallija seminārs 28.martā 

Informatīvie materiāli. Informācija par stenogrammu, zīmēm, nolikumu, leģendu, auto sagatavošanu 

minirallijam, tiesnešiem. 

Posmu datumi: 
Karosta 2.maijs; 
Gulbis 6.jūnijs; 
Cēsis 5.jūlijs; 
Ropaži 5. septembrī; 
Latvija 24. oktobrī. 
 

4. Minirallija un autosprinta kausa publicitātes aktivitātes 
Atskatus no miniralliju posmiem veidos ”Zebra”, pēc sacensībām video tiks rādīts ‘’Ātruma ciltī’’, pēc tam tie 

saglabāsies un būs redzami LMT straume. Video atskats būs ar vadītāju, tos vadīs Krišjānis Caune.  Pēc katra 

pasākuma būs foto galerija. Sociālo tīklu reportāžas  no autosprintiem un miniralliju posmiem. Autosprtintā būs 

fotogrāfs. 

5. Vasaras autosprinta kauss 
Izveidota mājaslapa. Mājaslapā tiks publicētas preses relīzes. Publicēts nolikums, pieejams atļauto riepu saraksts. 

Reģistrācija visiem posmiem notiks vienoti vienā lapā www.autosprints.lv . Pēc pasākumiem tiks veidota rezultātu 

sadaļa un apkopoti kopvērtējumi. Mono riepas nebūs. Būs Audi Quattro klase, sadarība ar Audi importētāju Moller 

auto šīs klases ietvaros balvu nodrošināšanai. Baneri autosprintam. Zebra  filmēs vienu autosprinta posmu 

(visticamāk pirmo, kurš norisināsies Biķerniekos). Šajā sezonā astoņas ieskaites klases. 

Posmu datumi: 

http://www.autosprints.lv/


 

 

26. aprīlis Biķernieki; 

16. maijs Gulbene; 

20. jūnijs Smiltene (Teperis); 

18. jūlijs Saldus (jauna trase); 

29. augusts Līvi. 

6. Minirallija noteikumi 
Izstrādāti jauni noteikumi. Atrunāti noteikumi gan dalībniekiem, gan organizatoriem. Publicēts nolikums arī angļu 

valodā. Katra posma nolikums arī tiks tulkots, lai citu valstu dalībnieki var iepazīties ar materiāliem. Visi 

organizatori izmanto vienu sagatavi.  
 

7. Regularitātes klase minirallijā un komandas ieskaite 
Tiek atjaunota regularitātes klase ar samazinātu dalības maksu, lai piesaistītu jaunus dalībniekus. Regularitātes 

ieskaite nenotiks minirallija “Latvija” posmā. Šajā sezonā būs četri posmi regularitātes ieskaitē.  

Komandas ieskaite, sezonas dalības maksa 150 euro komandai. Apbalvo pirmās trīs vietas. Komandas ieskaitē 

jābūt trīs ekipāžām. Komandas ieskaitē nepiedalās regularitātes klases dalībnieki.  

 

8. SAK tehniskie noteikumi 

Tehnisko noteikumu izstrāde. 

        9. Dažādi 

Minirallija “Cēsis” norises datums pārcelts uz  5. jūliju, no 4. jūlija, jo valstī šajā datumā netiek saskaņoti publiskie 

pasākumi, dēļ Ebreju genocīda piemiņas diena.  

 Minirallija seminārs 28. martā, plkst. 13:00, Biķernieku kompleksās bāzes administrācijas telpās. 

 Nākamā SAK padomes sapulce 6.maijā.  


