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Darba kartībā: 

1. Par LČ 1. posma Smiltenē norisi. 

- problēmas, risinājumi 

2. Korekcijas  LČ nolikumā. 

3. Dažādi: 

- Par FR  Mūsa, tiesneši 

  - Par RX BSKB, tiesneši 

  - Par Open 4500 Krosa komisijas kausa ietvaros. 

  - Par Vecpils posmu. 

 - Par drošības ekipējums LČ klasēm  

 

Sēdes sākas plkst. 18.00 

Piedalās: Piedalās Krosa komisjias padomes locekļi: 

A.Vēza, I.Ulme, J.Beļakovs, V.Saukāns , M.Volksons,  

RX sacensibu rīkotāji J.Bergs,  

FIA  

Nepiedalās  - krosa komisijas padomes locekļi I.Traubergs 

Sēdi vada I.Ulme  

Protokolu raksta I.Ulme 

1. Par LČ 1.posma Smiltenē norisi. 

Problēmas: 

Elektrības padeves traucējumi  sacensību laikā, Tehniskajai komisijai darba vieta netika 

pasargāta no  lietus, slēgtajā parka varēja iekļūt nepiederošas personas. 

Tiek diskutēts par  neveiksmīgi izvelētu posma norises laiku, kad vēl nav nožuvusi trase 

un tam līdzīgas problēmas. 

Risinājumi: 

informēt sacensību rīkotāju augstāk minēto problēmu novēršanai. 

Plānojot sacensību kalendāru 2018.gada sezonai, Latvijas čempionāta sacensību pirmo 

posmu reģistrēt LAF sacensību kalendārā  ne ātrāk par maija mēneša otro pusi. 

 

2. Korekcijas  LČ nolikumā. 

Pirmā posma norises laikā konstatēts, ka nolikumā  VI sadaļā p.1.2.  formulējums nav 

visai skaidri saprotams. 

Skaidrojums  tika noformulēts un ņemts vērā jau 1.posma norises laikā. 

I.Ulme lūdz apstiprināt nolikuma  VI nod. p. 3. 



šādā redakcijā: 

3.Finālbraucieni:  

3.1.Finālbraucieni notiek atsevišķi pa automašīnu klasēm. 

3.2.Vietu sadalījumu finālbraucieniem nosaka kvalifikācijas braucienu beigās, 

saskaitot visu braucienu punktus. Vienāda punktu skaita gadījumā braucēju vietu 

sadalījumu nosaka: 

3.2.1. pēc kvalifikācijas braucienos vairāk nobraukto apļu skaitu (summējot); 

3.2.2ja kvalifikāciju braucienos summēto apļu skaits ir vienāds, tad vietu 

sadalījums tiek noteikts pēc labākā kvalifikācijas brauciena laika, ja attiecīgajā 

kvalifikācijas braucienā ir veikta pilna distance. 

 

Notiek balsojums: par -6 

(Vienbalsīgs) 

Nolēma: apstiprināt papildinājums Nolikuma. VI.nod. p.3. ar 3.2.1 un 3.2.2 punktiem. 

 

1. Dažādi: 

Uzdots A.Vēzam nokomplektēt tiesnešu brigādi uz  sacensībām Mūsas trasē, 

G.Kosojam  uz RX BSKB. 

I. Ulme iersina jautājumu par sportistu drošību Krosa komisijas kausa ietvaros, kur 

jaudīgās Open 4500 klases mašīnas  braucienos startē kopē ar  1600 un 2000Super un 

Open klases mašīnām. 

Notiek debates.  

Nolemj pie šī jautājuma atgriezties tiklīdz Open 4500 klasē būs vairāk mašīnu. 

 

Sēdes vadītāja un protokolētāja            I.Ulme   

 

Ar protokolu iepazinos: 

 

A.Vēza 

M.Volksons 

I.Traubergs 

V.Saukāns 

J.Kozlovskis 

J.Beļakovs 

 

 

 

 

 


