
 
RALLIJA KOMISIJAS PADOMES 

 
SĒDES PROTOKOLS 

 

 

2018. gada 06. novembrī Nr. 10/2018 

Sēdi vada padomes priekšsēdētājs: J.Krastiņš 

Sēdi protokolē: I.Krastiņa 

Sēdē piedalās padomes locekļi: 

U.Hmieļevskis, , A.Zvingevics, A.Pīlēns, I.Caune, V.Kalve, 

R.Strokšs, M.Neikšāns 

Sēdē nepiedalās: 

A.Šimkus (pilnvaro J.Krastiņu),R.Elbakjans (pilnvaro 

J.Krastiņu), N.Vuguls 

Sēdē piedalās: 

Vēsturiskās sporta klases dalībnieki: 

Kristaps Bērziņš, Aldis Egle, Arvis Vecvagars, Māris Egle, 

Kārlis Roziņš,  Agris Staņēvičs 

Sēde notiek Rīgā, Zemgala gatve 71 

Sēde sākas plkst.18.00. 

 

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes  

18:00 1. Vēsturisko (klasisko a/m) braucēja M.Egles iesnieguma izskatīšana  Uzaicināti sportisti. 

18:30 2. LRČ 2018. gada rezultātu un punktu atkārtota apstiprināšana. 

Rallijsprinta rezultātu apstiprināšana. 

A.Šimkus 

 

I.Krastiņa 

18:45 3. LRČ 2019. gada sacensību kalendāra projekta apspriešana Jānis Krastiņš  

19:00 

 

 

19:45 

4. LRČ Nolikuma projekta apspriešana. 

 

 

Plānotais sēdes nobeigums. 

Jānis Krastiņš 

 
 
Padomes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana: 

1. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar  ”Historic” klases sportistu iesniegumu par 2018.gada 

rezultātu apkopojumu. Notiek diskusija. Tiek izskatīti dažādi viedoķļi. Jautājums tiek 

izskaidrots sportistiem, ka 2018.gada nolikumā ir daži nesaidri formulējumi, bet tas nemaina 

lietas būtību, rezultātu apkopojums ir pareizs un viss ir sarēķināts atbilstoši LRČ nolikumam.  

 

J. Krastiņš lūdz nobalsot: “atstāt nemainīgu 23.10.2018 pieņemto Rallija komisijas padomes  

lēmumu “par Historic grupas 2018.gada kausa rezultātu apstiprināšanu”.  

Balsojums:  “Par”-  6; “atturas”- 3; “nepiedalās balsojumā”- 1  

Tiek nolemts: 23.10.18 RKP lēmums “par Historic grupas 2018.gada kausa rezultātu 

apstiprināšanu” paliek nemainīgs. 

 

2. J.Krastiņš atgādina klātesošajiem, ka 2018  gada LRČ rezultātus vēl nevar apstiprināt, jo 

nav saņemti gala slēdzieni par FIA degvielas analīzēm rallijā “Liepāja”. 



Tiek nolemts: Rezultāti tiek apstiprināti ar nosacījumu iesaistītajām ekipāžām: “atbilstoši FIA 

degvielas analīžu rezultātiem tiks pieņemti tālāki lēmumi”.  Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

I.Krastiņa iepazīstina klātesošos ar situāciju Rallijsprinta kopvērtējumā.  

LAF SAK sagatavotais gada nolikums ir pretrunā LAF sporta kodeksam. Notiek diskusija. 

Saskaņā ar LAF sporta kodeksu, 2018. gadā rallijsprintā ir tikai viens čempiona tituls (2WD). 

Tiek nolemts: Nodot šo jautājumu izskatīšanai LAF Prezidijā un sagatavot atbilstošu 

ziņojumu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 
3. J. Krastiņš iepazīstina klātesošos ar provizorisko patlaban zināmo 2019. gada sacensību 
kalendāru.  LRČ 2019 sastāvēs no  pieciem rallijiem un sešiem posmiem, ar diviem 
izbraukuma rallijiem Igaunijā, diviem Igaunijas etapiem Latvijas ziemas rallijos. Papildus tiek 
aprunāta iespēja, kā rezerves ralliju LRČ2019 izvēlēties “Samsonas Rally Rokišķis”.   
Tiek nolemts: Pieņemt zināšanai. 
 

4.  J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar nākamā gada LRČ nolikuma projektu. Notiek projekta 

apspriešana un priekšlikumu diskutēšana. T 

Tiek nolemts: Sagatavot nolikuma projektu un to publicēt 12.11.2018.  Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi. 
 

Sēde tiek slēgta. Nākamā sēde 15. novembrī. 
 

Sēde beidzas plkst. 20.15. 
  
Padomes priekšsēdētājs    J.Krastiņš 

 

Sēdes protokolists     I.Krastiņa 

 

.

 


