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Sēdi vada - Eduards Kalve 

Protokolē - Artūrs Virbulis 

Padomes dalībnieki - Eduards Kalve, Jānis Sniedzāns, Voldemārs Kalve, Dāvis Kalniņš, 

Elvijs Sproģis, Artūrs Virbulis 

Piedalās – Irēna Krastiņa, Uldis Hmieļevskis (RK), Sabīne Bajāre, Aivars Bajārs un Niklāvs 

Bajārs no Raibenes auto trases 

 

Darba kārtība: 

1. Autosprinta noteikumi  

2. Licenču maksas 

3. Minirallijs 

4. Nelegālie pasākumi  

5. Dažādi 

 

Sanāksmes gaita 

Sēdes vadītājs Eduards Kalve iepazīstina ar darba kārtību, tālāk seko minēto punktu 

apspriešana un lēmumu pieņemšana. 

 

Diskusijas 

Apspriež autosprinta disciplīnas tehniskos noteikumus. Tie iesākti vēl iepriekšējā komisijā, 

bet vēl jāpabeidz. 

Tiek runāts un diskutēts par licenču un reģistrācijas maksu konceptu un izpildījumu 

autosprinta sacensībām. Tāpat apspriež reģistrēšanas maksu treniņiem un klubu 

pasākumiem. 

Turpinājumā tiek diskutēts par klubu pasākumiem, vai tiem nepieciešams izstrādāt 

noteikumus. 

Tiek runāts par minirallija komunikāciju un popularizēšanu, koncentrējot spēkus minirallijam 

“Gulbis 2018”. Eduards Kalve jau bijis Radio Star FM raidījumā pie Normunda Avotiņa, tāpat 

vēl arvien ir spēkā plāns par sižetiem Ātruma Ciltī un Paula Timrota dalību “Gulbis 2018”. 



Būs arī videoklipi ar Raimondu Strokšu un vizuālie materiāli Minirallija un LAF SAK 

Facebook vietnēs. Diskusijas raisās arī par filmētāja un montētāja piesaisti, lai veidotu video 

materiālus visām minirallija sacīkstēm. 

Turpinās nelegālo sacensību apsekošana un saskaņošana. Piemēram, Krauķu trase (Ugāle, 

Kurzeme) saskaņoja treniņu un tiks strādāts arī sacensību saskaņošanas vasarā. 

 

Lēmumi 

1. Voldemāram Kalvem uzdots pabeigt autosprinta disciplīnas tehniskos noteikumus. 

2. Vasaras autosprinta seriāla organizatoriem noteikta reģistrācijas maksa 30 eiro 

apmērā. Vienreizējās licences cena – 5 eiro no dalībnieka. No vienreizējās licences 

atbrīvoti dalībnieki ar 2018. gada sezonas SAK licencēm. Latvijas kausa autosprintā 

gada licences cena tāda pati kā pārējās SAK disciplīnās – 60 eiro. 

3. Visām minirallija sacensībām būs video klipi pirms un pēc sacensībām. Tos veidos 

viens filmētājs/montētājs, tādējādi nodrošinot augstu video kvalitāti un vienotu stilu. 

Nākamā LAF SAK padomes sēde notiks 9. maijā. 

 

 

Sēdes vadītājs        Eduards Kalve 


