
 

 

 

DRIFTA TRENIŅU UN DRIFTA SACENSĪBU, PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAS 

NOTEIKUMI  

 

Dokumentā ir atrunāti noteikumi, kuri jāņem vērā, drifta treniņu, sacensību un 

pasākumu rīkotājiem. 

 

1. VISPĀRĪGĀS LIETAS 

1. Publisks pasākums — fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai 

pieejams svētku, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no 

īpašuma piederības; 

2. Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai 

pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu; 

3. Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona — rīcībspējīga fiziskā persona, kura 

uzņēmusies atbildību par sabiedriskās kārtības un drošības ievērošanu publiskā pasākumā 

un no šā pasākuma sākuma līdz beigām atrodas tā norises vietā; 

4. Par tehnisko drošību atbildīgā persona — pasākuma organizators, kā arī cita fiziskā vai 

juridiskā persona, ar kuru pasākuma organizators ir noslēdzis līgumu par pasākumā 

izmantojamo iekārtu un būvju drošas ekspluatācijas un pasākuma norises kopējās 

tehniskās drošības uzraudzību; 

5. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieteiktas un akceptētas drifta sacensības vai 

pasākums, lai tas būtu oficiāls un tajā varētu piedalīties LAF licencētie sportisti; 

6. Noteikumi attiecās uz jebkuru organizatoru, kurš savā pasākumā izmanto Drifta disciplīnas 

objektus, drifta treniņu objektus, sacensību tipu un vēlas , lai pasākumā varētu piedalīties 

LAF licencētie sportisti; 

7. Noteikumi attiecās uz jebkuru organizatoru, kurš savā pasākumā, sacensībās izmanto 

Gymkhana disciplīnas objektus; 

 

 

 

 



2. DRIFTA TRENIŅU UN SACENSĪBU SASKAŅOŠANAI 

1. Plānotā pasākuma saskaņošana ar drifta darba grupu, lai tas nepārklājas ar nevienu LDK 

un LDČ oficiālo posmu un/vai treniņu, saskaņošana sacensībām, pasākumam vismaz 1 

mēnesi pirms plānotā kalendāra datuma 

2. Drifta oficiālās sacensības rīko drifta sacensību organizatori , kas noteikti ar drifta darba 

grupas lēmumu nr.1-2016, ja šie organizatori atsakās rīkot kādu oficiālo kausa vai 

čempionāta posmu drifta darba grupai ir tiesības rīkošanu piedāvāt citiem organizatoriem; 

3. Drifta treniņi, kuri ir jāsaskaņo, skaitās no 5 dalībniekiem, ja netiek atrunāts savādāk, 

treniņš par publisku un saskaņotu uzskatāms tad, kad tas tiek izziņots publiski sociālajos 

tīklos, vai sociālajās grupās, un , kad tajā piedalās vairāk kā 5 automašīnas un, kad to 

apmeklē skatītāji; 

4. Rīkojot drifta sacensības, pasākumus pamata vadlīnijas ir jāvada pēc Latvijas drifta kausa 

un čempionāta gada noteikumiem, piemēram, ķiveres, paklāji zem auto u.t.t. 

5. Piesakot atsevišķas sacensības, kuras nav saistītas ar LDČ un LDK ir jāiesniedz 

pieteikums drifta darba grupai, kura izvērtē organizatoru kā drifta sacensību rīkotāju, 

jāiesniedz plānotā trases un drošības shēma, nolikums un plānotā dienaskārtība, ja 

pasākums tiek akceptēts, tad jāiesniedz pārējie dokumenti, kas uzskaitīti LAF sadaļā 

sacensību rīkošana un to apstiprināšana LAF ( Līgumi ar apsardzi, trasi, vietējās 

pašvaldības akcepts, nolikums, trases shēmas, oficiālās personas, apdrošināšana u.t.t.)  

6. Pasākumi- sacensības nākamā gada sezonai, kuri ir ārpus LDČ un LDK posmiem ir 

jāiesniedz līdz pašreizējā gada 31.septembrim, kad tiek sākts likt kopā nākamā gada 

Latvijas drifta oficiālais kalendārs. 

7. Organizatoriem, kuri vēlas pieteikt organizēšanai Latvijas drifta kausa posmu, līdz vēlākais 

pašreizējā gada 31.septembrim, ir jāpiesaka sava vēlme, ka vēlas iesaistīties drifta kausa 

sacensību organizēšanā, lai līdz brīdim , kad tiek likts kopā nākamā gada kalendārs drifta 

darba grupai būtu informācija par interesentiem; 

Rīkojot drifta sacensības un treniņus, organizatoram tas ir jāveic kvalitatīvi, ņemot vērā, 

primāro braucēju un skatītāju drošību. 

 

DRIFTA TRENNIŅI 

1. Treniņu rīkotāji ir aicināti saskaņot drifta treniņus ar LAF drifta komisiju. 

2. Informēt par treniņa norises vietu, dalībnieku skaitu, drošības prasību izpildi un atbildīgo 

organizatoru. 

3. Lūdzam sniegt informāciju par jebkuru treniņu, kur ir sākot no 5 automašīnām, un, kurš nav 

privāts komandas treniņš. 

4. Publisks treniņš, kurs piedalīties tiks aicināti arī LAF biedri ir jāsaskaņo LAF drifta komisijā 

vismaz 2 nedēļas pirms treniņa. 

5. Piesakot treniņu nepieciešama- pieteikuma veidlapa par treniņiem, līgums ar ātro 

palīdzību, ja trases specifika to pieprasa, treniņu apdrošināšana, kas jāiesūta drifta 



komisijai. Treniņu var pieteikt ļoti vienkārši, galvenais , lai ir informācija par to, ka konkrētā 

laikā un vietā notiek drifta treniņš un, kas to rīko; 

6. Rīkojot publisko drifta treniņu pirmo reizi nepieciešama Drifta Komisijas drifta darba grupas 

locekļa klātbūtne, kurš seko līdzi drošībai un treniņu norisei. 

 

 

 

 

20.12.2016 

LAF šosejas komisijas drifta darba grupa 


