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3. Informācija no FIA un NEZ sapulcēm. 

4. Tehniskie noteikumi  
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b. Autokrosam 
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5. Latvijas RX organizēšanas   līgums.  

6. Par sportistu un organizatoru sapulcēm. 

7. Par Pasaules RX sacensību reģistrāciju. 

8. Par nelegālām sacensībām. 

 

Sēdē piedalās : 

Krosa komisijas padome - 

Ar balsošanas tiesībām: 

A.Vēza, J.Beļakovs, M.Volksosns, I.Traubergs, V.Saukāns, I.Ulme 

Bez balsošanas tiesībām: 

LAF pārstāvis FIA Krosa komisijā G.Kosojs, Rencēnu Autokluba pārstāvis J.Bergs 

 

Nepiedalās Krosa komisijās padomes loceklis J.Kozlovskis 

 

1. Pēdējās sēdes lēmumi, to izpilde 

Par sporta meistara nosaukuma piešķiršanu Artim Baumanim, tūlīt pēc pēdējā Eiropas 

rallijkrosa čempionāta posma norises notika elektronisks balsojums. 

Par lēmumu:  ņemot vērā augstos sasniegumus  Eiropas rallijkrosa čempionātā, lūgt 

prezidiju piešķirt Artim Baumanim sporta meistara nosaukumu. 

Balsojums: vienbalsīgs 

Ulme informē, ka prezidijs šo lēmumu ir apstiprinājis. 

 

2. Folkreisa, KK kausa un RX Kausa rezultātu apstiprināšana. 

Notiek iepazīšanās ar rezultātiem. Debates 

Lēmums: apstiprināt Folkreisa , KK kausa un RX Kausa rezultātus   

Balsojums :vienbalsīgs 

3. Informācija no FIA un NEZ  sapulcēm 

Gunārs Kosojs –  kā LAF pārstāvis  ir piedalījies  FIA Krosa komisijas sēdē, informē 

par Pasaules RX un Eiropas autokrosa un rallijkrosa čempionātu posmu kalendāriem, 



par plānotam izmaiņām Sporta noteikumos saistītiem ar apelāciju izkratīšanas kārtību, 

par Kroskartu tehniskiem noteikumiem un vispārējām vadlīnijām salonmašīnu un 

bagiju  tehniskajos noteikumos, informē par gaidāmajiem semināriem  sacensību 

vadītājiem, galvenajiem tiesnešiem un tehniskajiem tiesnešiem februāra mēnesī 

Barselonā un Ženēvā. 

Jānis Beļakovs – kā LAF pārstāvis NEZ  oktobra mēneša beigās piedalījies NEZ 

kroskartu(CK) komisijas un NEZ  komisijas vadības kopsapulcēs. Ir gandarīts par 

paveikto: 

par FIA augsto novērtējumu  NEZ  CK seriālam 

- par to, ka ir izdevies izcīnīt NEZ CK posmu Latvijā,(atzīst, ka tas nav 

nācies viegli). 

- Par veiksmīgu  jauna NEZ CK nolikuma izstrādāšanu un apstiprināšanu 

- un citām aktivitātēm 

Informē, ka tika uzrunāti un aicināti uz tikšanos mūsu B600 klase braucēji, lai 

iepazīstinātu viņus ar NEZ CK tehniskajiem noteikumiem, piedāvājot iespēju  mūsu 

nacionālos tehniskos noteikumus pielāgot NEZ tehniskajiem noteikumiem, tādi radot 

iespēju mūsu braucējiem piedalīties gan Latvijas gan NEZ sacensībās , kur ir reāla  

iespējā pieradīt sevi, konkurējot ar vairāk nekā 100 dalībniekiem. 

Notiek debates: 

Par  iespēju B600  klases   un  salonmašīnu iekļaušanu Eiropas čempionāta sacensību 

posma  ietvaros, kas notiks  nākama gada 2.-3. jūnijā Bauskas trasē. 

Viesturs Saukāns – kā LAF pārstāvis oktobra mēneša beigās  NEZ Rallijkrosa 

komisijā. 

Viņš informē, ka saņēmis daudz kritikas par SK 333  aizvadīto NEZ Rallijkrosa posmu.  

Par NEZ NordicRX SuperCar klases posma ideju Latvijā – “ promoters” nav gatavs  

ceļot uz Latviju , arī no komisijas nav saņemts atbalsts. 

Izsaka savu viedokli viedokli, ka nākotnē sarunas par posma norisi Latvijā vajadzētu 

vienoties vispirms ar “promoteri” un pēc tam ar Nez komisiju. 

NordixRX  plānots mašīnām, parējām klasēm  čempionāts vienā posmā – Dānijā. 

Notiek debates. 

Visu trīs pārstāvju informācija tiek pieņemta zināšanai. 

 

4. Tehniskie noteikumi Folkreisam, Autokrosam, Rallijkrosam 

 

Modris ir  apkopojis izmaiņas Folkreisa un Nacionālajos tehniskajos noteikumus 

autokrosa salonmašīnām. 

Lēmums: apstiprināt Folkreisa un kad tiks noformulēt sadaļa par sportista ekipējumu 

Nacionālos autokrosa  nacionālajos tehniskos noteikumos . 

Balsojums vienbalsīgs. 

Ivo Traubergam sagatavot Latvijas Rallijkrosa tehniskos noteikumus un izsūtīt Krosa 

padomei elektroniski. Tādā veidā arī veikt to apspriešanu un  apstiprināšanu. 

 

Tiek skatīti B600 un Mini bagiju tehniskie noteikumi, taču netiek apstiprināti, jo nav 

skaidri argumentētas veiktās izmaiņas un papildinājumi. 

Lēmums: turpināt darbu  pie B600 un Mini bagiju un bagiju  B1600 izstrādes. 



5. Latvijas RX organizēšanas līgums 

Tika uzdots Jānis Bergam sagatavot līgumu. Viņš ziņo, ka līgums tiek gatavots un  tik 

izsūtīts izskatīšanai Krosa komisijas padomē elektroniski. 

6. Par sportistu un organizatoru sapulcēm. 

 

Padome atbalsta sapulces organizēšanu gan sportistiem, gan organizatoriem. 

Lēmums: 

organizēt autokrosa Rallijkrosa salonmašīnu braucēju sapulci šī mēneša nogalē, norise 

vieta  BSKB. 

 

7. Par Pasaules RX posma sacensību reģistrācijas maksu. 

 

Ulme informē, ka Pasaules RX posma rīkotāja pārstāvis R.Strokšs griezies LAF 

Prezidijā ar ziņojumu, ka pagājušajā gadā reģistrācijas maksa pasaules RX posmam 

LAF bija 500 eur, bet šogad 1500 eur. Tā kā viņš to ir uzzinājis tikai tad, kad saņēmis 

rēķinu un tas nebija iekļauts budžetā, tad lūdz Prezidiju izskatīt iespēju samazināt šo 

maksu līdz summai, kāda bija pagājušajā gadā un nākamgad maksāt jau pilno summu 

1500 eur apmērā. 

Prezidijs nolēmis: Sadalīt sadārdzinājumu 1000 eur apmērā sadalīt 3 daļās – 1 daļu 333 

eur apmērā segt no Prezidija budžeta. Lūgt krosa komisijai izskatīt iespēju segt atlikušo 

daļu 667 eur apmērā. 

I.Ulme lūdz padomi izteikt viedokli. Notiek debates. 

Lēmums:  nemainīt Pasaules RX posmam  noteikto reģistrācijas maksas daļu, kura 

attiecināma uz Krosa komisijas budžetu (nesegt prezidija lēmumā noteikto daļu 667eur 

apmērā) 

Balsojums: vienbalsīgs 

8. Par nelegālām sacensībām. 

 

Konstatēts, ka nelegālas krosa  sacensības tiek rīkotas Naukšēnu novada  

Ķoņu pagastā, Ugāles, Alojas pagastos, Aknīstē . 

 

Notiek debates. 

Lēmums: veikt darbības , lai apturētu nelegālo  sacensību norisi. 

  

 

 

Sēdi vadīja    I.Ulme 

 

Protokolu rakstīja  I.Ulme 

 


