
 

 

KROSA KOMISIJAS PADOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.4 

2018.gada 9.maijā. 

Rīga. LAF birojs 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Izmaiņas Mini bagiju tehniskajos. 

2. Izmaiņas: 

a. Latvijas autokrosa čempionāta tehniskajos noteikumos. 

b. Latvijas rallijkrosa čempionāta tehniskajos noteikumos 

3. Papildinājumi :  

a. Latvijas autokrosa čempionāta  nolikumā 

b. Latvijas rallijkrosa čempionāta  nolikumā. 

4. Nacionālās sacensības Eiropas čempionāta ietvaros: 

a. Bauskā 

b. Lietuvā, Vilkičai 

 

SĒDĒ PIEDALĀS KOMISIJAS PADOMES LOCEKĻI: 

1. Gunārs Kosojs 

2. Arnis Vēza 

3. Arnis Odiņš 

4. Inta Ulme 

5. Jānis Beļakovs 

6. Jānis Bergs 

7. Mārtiņš Lapsa 

8. Ivo Traubergs 

9. Viesturs Saukāns 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS KOMISIJAS PADOMES LOCEKĻI: 

1. Jānis Kozlovskis 

2. Gints Freimanis 

 

Sēdi vada Krosa komisijas padomes priekšsēdētājs G.Kosojs 

Protokolu raksta Krosa komisijas padomes sekretāre I.Ulme 
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SĒDES NORISE 

Sēde sākas plkst.: 18.00 

  

1. Izmaiņas Mini bagiju tehniskajos. 

 

Komisijas vadītājs informē par 5.maijā aizvadīto Mini bagiju pārstāvju sapulces norisi 

un pieņemtajiem papildinājumiem  tehniskajos noteikumos. 

Rosina apstiprināt sapulcē pieņemtos papildinājumus Mini bagiju  tehniskajos  

noteikumus. 

 

Nolēma: apstiprināt  palidinājumus tehniskajos noteikumus 

Skat. pielikumu – Mini bagiju tehniskie noteikumi. 

Balsojums: vienbalsīgs 

 

Jūlija mēnesī sasaukt Mini bagiju sapulci, lai izrunātu nianses 2019,gada tehniskajiem 

noteikumiem. 

 

2. Izmaiņas: 

 

a. Latvijas autokrosa čempionāta tehniskajos noteikumos. 

b. Latvijas rallijkrosa čempionāta tehniskajos noteikumos 

 

Nolēma: noteikt  sportistu ekipējumam šādas prasības (2017.gadā apstiprinātās  prasības)  

 

Sportista ekipējums: 

FIA 8856-2000 vai FIA 1986.gada standartam atbilstoši kombinezoni, cimdi, balaklavas . FIA 

homoloģēta veļa un apavi, tiek rekomendēti. 

Ķiveres ar marķējumiem: 

SA2000, SA2005, SA2010, SAH2010, SFI 31.1, SFI 31.1A, SFI 32.2A, M2000, M2005, M2010, 

BS6658-85 type A/FR,  vai motokrosā lietojamās: ECE22-04 un ECE22-05 "P", "NP", "J", kuru 

derīguma termiņš nav beidzies vairāk kā pirms 5 gadiem vai citas, atbilstoši  FIA tehniskajiem 

sarakstiem nr. 25,29, 33,36,39, 41 

Galvas un kakla aizsardzības sistēma (HANS, Simpson Hybrid vai citas), vai pakavveida kakla 

aizsargs (piem., paredzēts kartingam vai motokrosam) obligāts 

 

Galvas un kakla aizsardzības sistēma (HANS, Simpson Hybrid vai citas) ir obligātas Open 4500  

klases braucējiem  un junioriem. 

 

3. Papildinājumi :  

a. Latvijas autokrosa čempionāta  nolikumā 

b. Latvijas rallijkrosa čempionāta  nolikumā. 

 

Nolēma: 

1.      Izteikt Nolikuma  2.1.4.punktu   šādā redakcijā: 

"2.1.4.  VAZ Klasika Lada  -  vieglās  automašīnas   sērijveidā  ražotas  VAZ ar dzinēja  darba 

tilpumu  līdz 1600 crrr3 un aizmugurējo  riteņu piedzinu  (RWD)." 

2.      Papildināt  Nolikuma  2.3.punktu  ar  šādu redakciju: 

"2.3.  Starta  numuri  katra  klase  tiek  piešķirti  katras  klases  ietvaros  no  1 -  99 katra  klase, 

Numuru   1 drīkst   izmantot   tikai  katras   klases   iepriekšējas   sezonas   čempions,   pārējiem 

braucējiem      numurs      tiks     piešķirts,      vienojoties      par     to,     Krosa     komisija      (e- 

mailto:pasts:autokross@laf.1v
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pasts:autokross@laf.1v,     tel.:   29264457,    Inta   Ulme).   Numurus    izgatavo   braucējs    pēc 

noteikta  parauga.  Paraugs  atrodams   rnājas  lapa -  www.rallyeross.1v   sadala  -  Dokumenti. 

Saite: hrtp:/lwww.rallycross.lv/lv/Japal7/dokumenti 

Numuru   min.  augstums  20  cm,  min.  ciparu  biezums   4  cm,  krasa  -   spilgti  dzēliena   vai 

oranža,   ieteicams  luminiscējoša.   Numura   paraugs   atrodams   Rallvcross.lv   mājas  lapas 

sadaļā   dokumenti.    Uzvārdi:   Uz  aizmugurējiem   sanu   logiem   jābūt   TIKAI   braucēja   / 

sportista   uzvārdam   ar  drukātiem   burtiem,   minimālais   burtu   (augstums 8 cm,  krasa- Balta   

vai  kontrastējoša. Blakus UZVĀRDAM  jābūt prezentētam savas     valsts  karogam, taisnstūra 

formā.   iniciāļi,   mehāniķu vardi   vat  reklāma nav atļauts izvietot blakus uzvārdam 

Šis prasības  attiecas uz visam ieskaites klasēm. 

 

3.      Izteikt  Nolikuma  3.11.punktu   šādā redakcijā: 

"3.11.  Komandu  pieteikumi  komandas  reģistrācijai  jāiesniedz  Komisija  (e-pasts: 

autokross@laf.lv)   pirms  RX čempionātā  posma,  kura komanda  nolēmusi  startēt,  Komanda tiek  

reģistrēta,   ja   ir  saņemts   pieteikums    un  LAF   grāmatvedība    nomaksāta   komandas 

reģistrācijas  maksa MO 70 EUR." 

 

4.      Izteikt  Nolikuma  6.1.l.punktu    šādā redakcijā: 

"6.1.1.   Treniņu   braucieni   braucējiem   dod  iespēju   iepazīties   ar  sacensību   trasi.  Treniņu 

braucienos    braucējam    obligāti   rekomendēti    ir  jāveic    viens   aplis,   jo   vienlaicīgi    tiek 

pārbaudīti    laika  kontroles   raidītāji   (transponderi).    Braucējs,   kurs  nav  startējis   treniņu 

braucienos,  sacensības  turpināt  drīkst tikai ar sacensību  komisārā  atļauju." 

 

4. Nacionālās sacensības Eiropas čempionāta ietvaros: 

a. Bauskā 

b. Lietuvā, Vilkičiai 

 

Nolēma: 1) organizēt  nacionālas sacensības  vieglajām a/m   ar dzinēja tilpumu līdz 2000 cm ar 

piedziņu uz priekšas vai aizmugures riteņiem. 

 

2) informēt sportistus par iespēju piedalīties  šāda veida sacensībās Lietuvā  9.-10 jūnijā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs    G.Kosojs 

Protokolētāja    I.Ulme 
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