
LAF DRIFTA KOMISIJAS, DRIFTA DARBA GRUPAS 

SAPULCE 

PROTOKOLS:  

 

 

Rīga, 2018. Gada 15.novembris 

Plkst.: 18:00-22:00 
 

Sapulcē piedalās drifta darba grupas locekļi: 

Elīne Berķe 

Jānis Blušs 

Raivis Graudiņš 

Valdis Kikusts 

Mareks Matvejevs 

Dāvis Mangalis 

Dainis Akementiņš 

Agnis Vīgants 

Gunārs Ķeipāns 

 
Sapulcē pieaicinātie: 

Laila Ķeipāne 

 

Sapulci protokolē: 

Elīne Berķe 

 

1. Par drifta darba grupas biedriem un citām oficiālām personām. 

 No drifta darba grupas nevēlas izstāties neviens biedrs, drifta darba 

grupa nolemj darboties esošajā sastāvā 2019 gada sezonā. 

 Drifta darba grupa lemj , ka uz LAF tiks virzīti 4 pārstāvji, kuri var pildīt 

komisāra pienākumus sacensībās- Gunārs Ķeipāns, Elīne Berķe, Jānis 

Blušs un Dainis Akmentiņš 

 
2. Par licenču maksām un dalības maksām. 

Darba grupa nolemj 2018. Gada sezonā nepalielināt licenču maksas: 

 Proam, Street klases vienreizējās licences maksa 25 EUR 

 PRO vienreizējās licences maksa 40 EUR 

 Street un Proam gada licence 60 EUR 

 Pro gada licence 110 EUR 

 Komandas licence atkarīga no dalībnieku skaita, viena dalībnieka 

maksa ir 10 EUR, tātad ja komanda sastāv no 2 dalībniekiem 

komandas licences maksa ir 20 EUR, ja 3 tad 30 EUR, ja 4 tad 40 EUR, 

balstoties uz dalībnieku skaitu komandā, tiek lemts, ka sezonas beigās 

ar atsevišķu kausu tiks apbalvots katrs komandas dalībnieks. 

 Drifta darba grupa lemj palielināt dalības maksu sacensībās- Street 
klase 60 eur, Proam klase 65 eur un PRO klase 70 eur. 

 

3. Vispārīgi jautājumi par driftu un sacensībām 2019.gadā 

 Tiek nolemts, ka Janvāra beigās/ Februāra sākumā tiks rīkots drifta 

tiesnešu seminārs, vadot Latvijas un Baltijas tiesnešiem. 



 Tiek nolemts, ka papildus tiks rīkots drifta tiesnešu trases, 

organizatoru, glābēju un darbinieku seminārs, par kvalitatīvu un drošu 

sacensību rīkošanu pirms sezonas. 

 Tiek lemts par izmaiņām gada nolikumos Latvijas drifta kausam un 

čempionātam, nolikumu projekti tiks publicēti līdz 10.12. drifta slēgtajā 

grupā un no 1.janvāra oficiālās versijas www.laf.lv 

 Tiek lemts par izmaiņām tehniskajos nolikumos Latvijas drifta kausam 
un čempionātam, nolikumu projekti tiks publicēti līdz 10.12. drifta 

slēgtajā grupā un no 1.janvāra oficiālās versijas www.laf.lv 

 Tiek nolemts, ka dienu pirms Baltijas drifta sezonas atklāšanas tiks 

rīkots drošības seminārs braucējiem. 

 Tiek nolemts, ka tiks uztaisīta speciāla sapulce Novembra beigās par 

jaunajām izmaiņām tehniskajos noteikumos. 

 Tiek nolemts līdz 2018.gada 1.decembrim publicēt oficiālo kalendāru 

2019. Gada sezonai 

 Tiek nolemts viss par atsevišķo drifta apbalvošanu 01.12.2018 

 Tiek nolemts, ka gada nolikumā tiks pievienoti jauni punkti par 

braucēju attieksmi, apģērbu, automašīnas vizuālo izskatu. 

 Tiek izlemtas papildus nominācijas drifta noslēguma ballei, gada 
debitanti un papildus apbalvojumi.  

 Tiek apstiprināti rezultāti 2018.gada sezonas, kopvērtējums. 

 

 

 

16.11.2018 

http://www.laf.lv/
http://www.laf.lv/

