
KROSA KOMSIJAS PDOMES SĒDES PROTOKOLS 

 

 

13.12.2017 

Nr.6  

Rīga, LAF birojs 

 

 

Darba kartība: 

1.Iepriekšējās sēdes lēmumi, to izpilde. 

2.Tehnisko noteikumu apstiprināšana: 

 a) autokross - vieglajiem 

 b) bagijiem  - B600 

 c) Mini bagijiem 

 d) rallijkrosam 

 e) bagijiem - B1600 

 f) D12, B6000 

3.2018.gada sacensību plāns. 

4.Par krosa komisijas biedru sapulci. 

5.Dažādi 

 

Sēde sākas: 18.00 

Sēdi  vada I.Ulme 

Protokolu raksta I.Ulme 

 

Sēdē piedalās  (ar balsošanas tiesībām) 

Krosa komisijas padome - 

J.Kozlovskis, J.Beļakovs, M.Volksosns, I.Traubergs, V.Saukāns, I.Ulme 

Nepiedalās Krosa komisijas padomes loceklis A.Vēza 

 

(Bez balsošanas tiesībām) 

LAF pārstāvis FIA Krosa komisijā G.Kosojs, biedrības  “Rencēnu Autoklubs” pārstāvis 

J.Bergs 

 

1. 

I.Ulme informē, ka no iepriekšējās sēdes lēmumiem nav izpildīts  par Rallijkrosa 

tehniskiem noteikumiem – to  sagatavošanu un izsūtīšanu  (līdz šai sēdei) padomei.  

I.Traubergs iesaka noformēt  elektronisko balsojumu  par  RX Junioru kausa 

kopvērtējumu. 

Lēmums: apstiprināt elektronisko balsojumu par Latvijas RX Juniora kausa 

kopvērtējumu un  iekļaut Sezonas noslēguma  balojamo  sarakstā : 

1.vieta Matīs Vasilis  

2.vieta Emīls Krūmiņš  

3.vieta Rainers Ragainis  

Balsojums: par -5, att..- 1 

2. Notiek darbs ar tehniskiem noteikumiem un to apkopošanu. 

Uzdots krosa tehniskajam dienestam 



1) noskaidrot ar šosejas komisiju, kā viņu komisijā  tiek risināta problēma ar degvielas 

pārbaudi. 

2) noformulēt tekstu, degvielas pārbaudes procedūrai un ierakstīt to sacensību 

Nolikumos. 

Tiek sagatavoti Tehniskie noteikumi vieglajām automašīnām, B600 bagijiem 1600 

bagijiem. 

Lēmums:  

1) noformēt sagatavotos noteikumus un publicēt LAF mājas lapā.  

2) kravas automašīnu (D12, B6000) Tehniskos noteikumus atstāt iepriekšēja gada redakcijā. 

3) noformēt  publicēšanai sagatavotos Mini bagiju tehniskos noteikumus un iepazīstināt 

ar tiem šis klases braucēju pārstāvjus. 

Ralljkrosa Tehniskie noteikumi netiek skatīti, jo nav sagatavoti. 

I.Traubergs  apsola tos sagatavot līdz 15.javārim. 

 

3. 

Tiek skatīti 208.gada sacensību kalendāri 

Latvijas autokrosa čempionāts 

1.posms, 12. maijs – Valmiera, Brenguļu autotrase 

2. posms, 07.-08. jūlijs – Vidsala, Pilskalnu autotrase 

3. posms, 21. jūlijs – Vecpils, Vecpils autotrase 

4. posms, 26. augusts – Smiltene, Tepera trase 

5. posms, 08.-09. septembris – Bauska, Mūsa Raceland trase 

 

Lēmums: apstiprināt Latvijas autokrosa čempionāta sacensību kalendāru 

Balsojums: par 6 

Eiropas autokrosa čempionāts 

Lēmums: piedalīties Eiropas autokrosa čempionāta posma organizēšanā un norisē 

1.-3.jūnijs, Bauska, Mūsa Raceland trasē. 

Ierosina iekļaut Eiropas čempionāta posma ietvaros B600 bagiju klasi  un salona 

mašīnu apvienoto klasi  kā  papildsacesnības. 

G.Kosojs informē, ka Latvijas tiesnešu komanda tiesās arī Eiropas autokrosa 

čempionāta posmu , kurš norisināsies nedēļu vēlāk Lietuvā. 

 

Latvijas Rallijkrosa čempionāts 

I.Traubergs un J.Bergs informē par runāto rallijkrosa braucēju sapulcē un Baltijas kausa 

organizatoru sapulcēs, lūdz  reģistrēt 14.-15.jūlijā Rīga, BKSB (iepriekš plānoto NEZ  

sacensību vietā)  Baltijas Rallijkrosa kausu un tā ietvaros reģistrēt arī Latvijas 

Rallijkrosa čempionāta posmu. 

Notiek debates par iepriekš pieņemtajiem un paziņotajiem lēmumiem. 

Lēmums: apstiprināt Latvijas Rallijkrosa čempionāta norisi 6 posmos un  3. posmā  

14.-15.jūlijs Rīga, BKSB noteikt brīvu riepu izvēli .  

1. posms, 26. maijs – Rīga, BKSB 

2. posms, 09. jūnijs – Birži, Baronu trase 

3. posms  14.-15.jūlijs Rīga, BKSB 

4. posms, 04. augusts – Bauska, Mūsa Raceland 

5. posms, 18. augusts – Jelgava, Rullīša trase 

6. posms, 29. septembris – Ropaži, SK 333 



 

Balsojums: par 5, att-1. 

 

Baltijas Rallijkrosa kauss  

14.-15.jūlijs Rīga, BKSB 

28-29. jūlijs Vilkyciai, Lietuva 

13-14 oktobris Toruna, Polija 

LAF Folkreisa Vasaras kauss 

1. posms, 29. aprīlis – Smiltene, Tepera trase 

2. posms, 16. jūnijs – Vecpils, Vecpils autotrase 

3. posms, 07.-08. jūlijs – Vidsala, Pilskalnu autotrase 

4. posms, 11. augusts – Vecpils, Vecpils autotrase 

5. posms, 08.-09. septembris – Bauska, Mūsa Raceland 

6. posms, 22. septembris – Valmiera, Brenguļu autotrase 

Baltijas autokrosa kauss B1600 

1.posms 07.-08. jūlijs - Vidsala, Pilskalnu autotrase 

2.posms 26. augusts - Vilkiciai, Lietuva 

3.posms, 08.- 09. septembris - Bauska, Mūsa Raceland 

4.posms 29.septembris - Šakiai, Lietuva 

 

Lēmums: apstiprināt Baltijas Rallijkrosa kausa, LAF Folkreisa Vasaras kausa 

Baltijas autokrosa kausa B1600 sacensību kalendārus. 

Balsojums - par 6. 

 

4. 

I.Ulme informē  par nepieciešamību sasaukt  Krosa komisijas biedru sapulci , jo ir pagājuši 

četri gadi un jāievelē jauna komisijas vadība, jo 24.februārī plānota LAF biedru kopsapulce, 

kur ievēlēto vadību ir jāapstiprina. 

Biedru sapulce, saskaņā ar Krosa komisijas nolikumu, ir jāizsludina vienu mēnesi līdz sapulcei. 

Balsstiesīgas Krosa komisijas biedru sapulcē ir tikai juridiskas personas un uz šo dienu tās ir 

aptuveni 25-30. 

Notiek debates. 

Lēmums: organizēt Krosa komisijas biedru sapulci 2018.gada 31. janvārī. 

 

Sēde beidzas 20.50 

 

 

Sēdes vadītāja  un protokolētāja I.Ulme 

    

 


