
 
RALLIJA KOMISIJAS PADOMES 

 
SĒDES PROTOKOLS 

 

 

2018. gada 23. oktobrī Nr. 09/2018 

Sēdi vada padomes priekšsēdētājs: J.Krastiņš 

Sēdi protokolē: I.Krastiņa 

Sēdē piedalās padomes locekļi: 

U.Hmieļevskis, N.Vuguls, A.Zvingevics, A.Šimkus, 

A.Pīlēns, V.Kalve, R.Strokšs, M.Neikšāns 

Sēdē nepiedalās: I.Caune (Pilnvara A. Zvingevicam), R.Elbakjans. 

Sēdē piedalās:                                           Vēsturiskās sporta klases pārstāvis: A. Staņēvičs 

 

Sēde notiek Rīgā, Zemgala gatve 71 

Sēde sākas plkst.18.00. 

 

Laiks #. Darba kārtība Piezīmes 

18:00 1. 
Vēsturisko (klasisko a/m) braucēju grupas priekšlikumu 
izskatīšana Agris Staņevics 

18:20 2. 

“Historic” ieskaites 2018. gada rezultātu un punktu apstiprināšana. 

  LRČ2018 rezultātu apsriešana.  

 2018. gada Ranga tabulas apspriešana. 

Agris Staņevics 
J. Krastiņš 
I.Krastiņa 

18:40 3. 
LAF novērotāja ziņojums par LRČ posma norisi un jautājumiem 
rallijā “Liepāja 2018”. A. Zvingevics 

19:00 4. 

LRČ 2019. gada sacensību kalendāra projekta apspriešana 
Rallijsprinta 2019. gada sacensību kalendāra projekta apspriešana 
Historic 2019. gada sacensību kalendāra projekta apspriešana Jānis Krastiņš 

19:30 5. LRČ Nolikuma projekta apspriešana Jānis Krastiņš 

20:00  Plānotais sēdes nobeigums  

 

Padomes sanāksmes jautājumu izskatīšana:  

1. A.Staņevičs iepazīstina klātesošos ar  ”Historic” klases sportistu priekšlikumiem 

2019.gadam. Notiek diskusijas, tiek atbalstīti saņemtie priekšlikumi, un daži tiek noraidīti. 

Tiek nolemts: Priekšlikumi daļēji tiek atbalstīti un tiks iestrādāti 2019. gada nolikumā. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 

2. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos jautājumu par Historic klases ieskaites punktu piešķiršanu 

pēdējā posmā, rallijā “Liepāja”. Notiek diskusijas. 

Tiek nolemts: Punktus “Historic” ieskaitē piešķirt, saskaņā ar LRČ nolikumu p.6.5. Publicēt 

rezultātus. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar jautājumu par 2018.  gada LRČ rezultātiem, kurus vēl nevar 

apstiprināt, jo nav saņemti slēdzieni par automobiļu tehniskajām pārbaudēm pēc pēdējā posma. 

Papildus tiek noteikts, ka LRČ 4 un LRČ 5 ieskaites klasēm tiek piešķirts kausa statuss, jo 

dalībnieku skaits šajās klasēs neatbilst Čempionāta prasībām, kā to nosaka LAF Sporta kodekss 

(p.2.17). 



Tiek nolemts: Ziņojums tiek pieņemts zināšanai. 

 

I.Krastiņa iepazīstina klātesošos ar 2018. gada Ranga tabulu. 

Tiek nolemts: apstiprināt un nodot publicēšanai. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 
3. A. Zvingevics iepazīstina klātesošos ar novēroto rallijā Liepāja, atzīstot, ka rallijs ticis 
noorganizēts augstā līmenī, sacensības noritējušas bez ekscesiem. Izsaka pateicību R. 
Strokšam par labi sagatavoto pasākumu.  
J. Krastiņs piebilst, ka rallijs šogad ir izdevies uz viesiem “100%”, piebilstot ka arī FIA sporta 
delegāts, U. Smidt, kurš ir FIA rallija komisijas vice-prezidents, arī bija gandarīts par redzēto 
un Latvijas rallija sabiedrība sevi ir apliecinājusi no labās puses!   
Tiek nolemts: Ziņojumi tiek pieņemti zināšanai. 

 

4. J.Krastiņš informē klātesošos par jau zināmiem un saskaņotiem datumiem nākamā gada 

LRČ sacensībām.  

Tie ir sekojoši 18.-19.01.2019. – rallijs „Alūksne”;  

09.02.2019. – rallijs „Sarma”; 2 

4.-25.05.2019.  – rallijs „Liepāja” (3.un 4. posms);  

13-14.07.2019. -  rallijs „Estonia”.  

 

Nākamajā gadā nenotiks rallijs „Talsi”. Rallijsprinta un „Historic” klašu ieskaite notiek 

paralēli rallijos „Alūksne” un „Sarma”. Pārējo posmu norise saskaņošanas stadijā. Notiek 

diskusija. 

Tiek nolemts: Pieņemt zināšanai. 

5. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar nākamā gada LRČ nolikuma projektu un lūdz Padomes 

locekļus iepazīties un izteikt priekšlikumus. 
Tiek nolemts: Padomes locekļi iepazīstas ar nolikumu, izstrādā priekšlikumus, lai nākamajā 

sēdē nolikumu varētu apstiprināt, kā to nosaka LAF sporta kodekss (p.3.18.).  Lēmums 
pieņemts vienbalsīgi. 

 

Sēde tiek slēgta. Nākamā sēde 6. novembrī. 

 

Sēde beidzas plkst. 20.20. 
  

Padomes priekšsēdētājs    J.Krastiņš 

 

Sēdes protokolists     I.Krastiņa 

 

.

 


