
 

 

KROSA KOMISIJAS PADOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.3 

14.03.2018 

Rīga. LAF birojs 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Iepriekšējās sēdes lēmumi, to izpilde. 

2. Informācija no pēdējās LAF prezidija sēdes. 

3. Par krosa trašu apsekošanu un licencēšanu. 

4. Par  Eiropas Autokrosa čempionāta posmu. 

5. Latvijas Autokrosa čempionāta Nolikuma apstiprināšana. 

6. Latvijas Rallijkrosa čempionāta Nolikuma apstiprināšana. 

7.  Par sportistu, sacensību rīkotāju un tiesnešu semināriem. 

8. SK Dienvidkurzeme iesniegums. 

9. Citi. 

 

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 

 

SĒDĒ NEPIEDALĀS KOMISIJAS PADOMES LOCEKĻI: 

1. Gints Freimanis 

2. Ivo Traubergs 

3. Jānis Kozlovskis 

4. Viesturs Saukāns 

 

Sēdi vada Krosa komisijas padomes priekšsēdētājs G.Kosojs 

Protokolu raksta Krosa komisijas padomes sekretāre I.Ulme 

 

SĒDES NORISE 

Sēde sakas plkst.: 18.40 
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1. Iepriekšējās sēdes lēmumi, to izpilde: 

Konstatē, ka protokols nav sagatavots. 

G.Kosojs rosina padomi aktīvāk darboties ar  e-pastiem un nepieciešamos balsojumus veikt ar e-

pastu starpniecību. 

Ierosinājums tiek pieņemts  

2. Informācija no pēdējās LAF prezidija sēdes: 

G.Kosojs informē par LVM piešķirtā ziedojuma 55 000 EUR apmērā sadali: 

- 30 000 EUR – R.Nitiša dalībai Eiropas Rallijkrosa čempionātā. 

- 20 000 EUR – biedrībai “Rencēnu Autoklubs” atbalsts FIA Eiropas Autokrosa čempionāta 

2.posma rīkošanai, tas tiks piešķirts divas nedēļas pirms posma norises. 

- 5 000 EUR – LAF sekretariātam. 

 

G.Kosojs informē, ka saskaņā ar prezidijā nolemto mums jāveic balsojums par šādu 

finansējuma sadalījumu. 

Notiek balsošana: 

Par – 7 (Gunārs Kosojs, Arnis Vēza, Arnis Odiņš, Inta Ulme, Jānis Beļakovs, Jānis Bergs, 

Mārtiņš Lapsa) 

Pret – 0 

Att – 0 

 

I.Ulme atgādina, ka prezidijs ierosina mainīt Krosa komisijas nolikumu, nosakot, ka Komisijas 

biedru sapulcē balsot tiesīgi  ir  visi licencētie krosa komisijas sportisti, juridiskas personas un  

LAF prezidijs. 

Notiek debates, izvērtēta situācija un pieņemts lēmums: 

Atstāt spēka esošo Krosa komisijas nolikuma redakciju. 

Par – 7 (Gunārs Kosojs, Arnis Vēza, Arnis Odiņš, Inta Ulme, Jānis Beļakovs, Jānis Bergs, 

Mārtiņš Lapsa) 

Pret – 0 

Att – 0 

 

3. Par krosa trašu apsekošanu un licencēšanu:  

U.Ulme informē, ka visām trasēm, kur plānots Latvijas čempionāts, ir beidzies licences termiņš. 

Notiek debates par trašu noteikumiem, par licences saņemšanas kartību. 

Lēmums:  

1) lai trasei tiktu piešķirta licence, sacensību rīkotājam jāiesniedz komisijā trases drošības plāns 

ar  trases shēmu,  

2) trases un licencēšanas speciālisti, izvirzīti no komisijas padomes sastāva, apseko trasi un 

vadoties no komisijas slēdziena, tiks izsniegta trases licence līdz slēdzienā noradītam 

termiņam – maksimums 4 gadi. G.Kosojs vērš uzmanību uz to, ka trases plānā jābūt 

noradītām vietām, kur drīkstēs atrasties mediju pārstāvji un organizatoram no savas puses 

jānozīmē par mēdiju pārstāvjiem atbildīgā persona. Trases licencē jābūt norādītam, kādām 

automašīnu klasēm (vai a/m atbilstība  Tehniskiem noteikumiem ) paredzēta attiecīga trase. 

Tiek nozīmēti laiks un komisijas sastāvs šādu trašu apsekošanai: 

- “Birži” , Jekabpils 22.aprīlis – Jānis Beļakovs, Gunārs Kosojs, Arnis Odiņš 
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- “Rullitis”, Jelgava  jūnijā pirmā puse, Jāns Beļakovs, Jānis Bergs, Arnis Vēza, Gunārs 

Kosojs 

- “Teperis”, Smiltene 25.marts – Gunārs Kosojs, Mārtiņš lapsa, Jānis Bergs. 

Komisiju sastāvi var tikt papildināti vai manīti. 

Nākošās Krosa komisijas padomes sēdē tiks noteikts datums un laiks Vecpils, Pilskalnu un 

Brenguļu trases apsekošanai. 

4. Par  Eiropas Autokrosa čempionāta posmu: 

J.Bergs – sacensību rīkotāja pārstāvis informē par sagatavotajiem dokumentiem: 

1) Sagatavots trases drošības plāns (shēmas); 

Notiek debates – tiek norādīts par veicamajām izmaiņām  plānā – nobraukšanas vieta no 

trases. 

2) Posma nolikums – uzdots Arnim Vēzam pārskatīt  un  Jānim Bergam sagatavot  to 

nosūtīšanai uz FIA (termiņš 16.03.2018) 

Jānis Bergs informē : 

- ka trases sagatavošanas darbi turpināsies līdz ko kļūs siltāki laika apstākli, to garantē veikt 

trases saimnieki, 

- tiek noskaidrotas un risinātas elektrības padeves problēmas, 

- tiek risinātas iespējas par sekretariāta un komisāru telpu remonta darbiem, 

- dalībnieku parka ierīkošanā treka stadionā un citi, 

- notiek sponsoru un izklaides kompāniju piesaiste. 

 

5. Latvijas autokrosa čempionāta nolikuma 2018.gadam apstiprināšana: 

Latvijas autokrosa čempionāta nolikums sagatavots uz iepriekšējās sezonas čempionāta 

nolikuma bāzes. Tiek papildināts: 

1) ar brīviem treniņiem – pamatojums: laika ņemšanas iekārtu iespējamo uzstādīšanas un 

tehnisko problēmu risinājums, iespēja jauniem sportistiem iepazīties ar trasi, kā arī iespēja 

a/m pārbaude pirms laika kontroles braucieniem, nosakot, ka brīvos treniņus katrs braucējs 

veic divus apļus vienu reizi. Piedalīšanās obligāta, jo ir nepieciešams pirms laika kontroles 

braucieniem pārbaudīt laika kontroles devējus.  

2) laika kontroles braucieniem samazināts apļu skaits no četriem un trijiem apļiem, un otrā un 

trešā apļa labākais laiks tiek ņemts vērā starta vietu noteikšanā attiecīgā klasē. 

Balsojums: 

Par – 5 (Gunārs Kosojs, Inta Ulme, Jānis Beļakovs, Jānis Bergs, Mārtiņš Lapsa) 

Pret – 2 (Arnis Vēza, Arnis Odiņš,) 

Att – 0 

G.Kosojs rosina izstrādāt pilnīgāku soda tabulu, lai daudzposmu sacensībās lēmumi par 

piemērojamiem sodiem standarta situācijās būtu skaidri iepriekš noteikti, visiem dalībniekiem 

zināmi un konsekventi piemēroti, kas ir būtiski gadījumos, kad vienas sezonas ietvaros starp 

sacensību posmiem mainās galvenie tiesneši un sacensību komisāri.  

Notiek debates. 

Lēmums: 

1) izstrādāt  vadlīnijas (pilotprojekts) standarta situācijas soda tabulai un prezentēt sacensību 

tiesnešiem seminārā, kā arī nākamajā gadā, ja to pielietošana attaisnosies, pilnveidot 

Čempionāta nolikumu sadaļu par sodiem. 
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2) apstiprināt Latvijas autokrosa čempionāta nolikumu 2018.gadam un I.Ulmei sagatavot to 

publicēšanai. 

Balsojums:  

Par – 7 (Gunārs Kosojs, Arnis Vēza, Arnis Odiņš, Inta Ulme, Jānis Beļakovs, Jānis Bergs, 

Mārtiņš Lapsa) 

Pret – 0 

Att – 0 

 

6. Latvijas rallijkrosa čempionāta nolikuma 2018.gadam apstiprināšana: 

Latvijas Rallijkrosa čempionāta nolikums 2018.gadam ir sagatavots uz iepriekšējas sezonas 

Rallijkrosa kausa nolikuma bāzes, notiek apspriešana un teksta precizēšanā. 

Lēmums: apstiprināt redakciju un uzdot Arnim Vēzam, I.Ulmei pārskatīt un sagatavot  to 

publicēšanai. 

Balsojums:  

Par – 7 (Gunārs Kosojs, Arnis Vēza, Arnis Odiņš, Inta Ulme, Jānis Beļakovs, Jānis Bergs, 

Mārtiņš Lapsa) 

Pret – 0 

Att – 0 

 

7. Par sportistu, sacensību rīkotāju un tiesnešu semināriem: 

Notiek debates. 

Lēmums:  

1) organizēt semināru sacensību rīkotajiem  š.g. 11.aprīlī (vieta tiks precizēta); 

2) organizēt semināru sportistiem š.g.18.aprīlī BSKB. 

 

8. SK Dienvidkurzeme iesniegums: 

Tiek skatīts iesniegums, nolikums, kur iesniedzējs iesaka izveidot amatieru autokrosa līgu vai 

reģionālo kausu  vairākos posmos un priekšlikumus šāda veida sacensībā organizēšanai 

sadarbībā ar LAF. 

Notiek debates. 

Lēmums: aicināt SK Dienvidkurzeme pārstāvjus, kā arī citus līdzīga rakstura (amatieru) 

sacensības organizatorus uz atklātu sarunu, lai  vienotos par sacensību nolikuma minimālajām 

prasībām, trašu noteikumiem un drošības prasībām, kā arī par tehniskiem noteikumiem 

automašīnām, kuras piedalīsies šāda veida sacensībās. 

9. Citi: 

Nav diskusijas par papildu jautājumiem. 

Sēdes beigas  21.40 

 

Sēdes vadītājs  G.Kosojs 

Protokolētāja  I.Ulme 


