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RALLIJA KOMISIJAS PADOMES  

SĒDES PROTOKOLS 

 

2018. gada 21. februārī Nr. 02/2018 

  

Sēdi vada padomes priekšsēdētājs: J.Krastiņš 

Sēdi protokolē: I.Krastiņa 

Sēdē piedalās padomes locekļi: V.Kalve (SAK), A.Pīlēns, R.Pozņaks, R.Strokšs, 

A.Šimkus, I.Caune, A.Zvingevics, R.Elbakjans, 

N.Vuguls, 

Sēdē nepiedalās:  M.Neikšāns, U.Hmieļevskis 

Sēdē piedalās:  
Ralliju “Alūksne” rīkotāji R.Salaks,G.Cimdiņš,  

un Rallija “Sarma” rīkotāji  V.Sniedzāns, J.Sniedzāns 

 

Sēde notiek Rīgā, G.Zemgala gatve 71. 

Sēde sākas plkst.18.00. 

 

Padomes sēdes darba kārtība:  

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

2. RK 18.01.2018. sēdes protokola apstiprināšana. 

3. Rallija  “Alūksne 2018” norises izskatīšana un novērotāja piezīmes.  

ASKA iesnieguma izskatīšana. 

4. Rallija  “Sarma 2018” norises izskatīšana un novērotāja piezīmes. 

5. Rallijsprinta tehnisko noteikumu papildinājumu priekšlikumu apspriešana. 

6. Tehniskā dienesta ziņojums –„Proto” a/m noteikumu apspriešana un šo noteikumu 

iespējamā apstiprināšana. 

7. Rallijsprinta”Saldus 2018” rīkotāju iesnieguma izskatīšana. 

8. Dažādi: 

8.1 J.Krastiņa un R.Pozņaka ziņojums par apmeklētajiem semināriem un noteikumu  

izmaiņām  2018.gadā. 

8.2. Ziņojums par rallija sociālajiem mēdijiem. 

8.3. R.Elbakjana priekšlikumu izskatīšana. 

8.4. J.Krastiņa ziņojums par ziemas riepām. 

8.5. Nākošās RK padomes sēdes datuma noteikšana. 
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Padomes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšana: 

 

1. NOLĒMA: Darba kārtība tiek apstiprināta.  Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

2. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar 18.01. sēdes protokolu.  

Tiek nolemts: Apstiprināt 18.01.2018. sēdes protokolu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

3. J.Krastiņš ziņo par rallijā “Alūksne 2018” novēroto: 

Jūtams progress   sacensību rīkošanā. Ļoti labi iekārtots Rallija centrs . Labā vietā izvietots 

Servisa parks, bet vājš plānojums. Aizrādījumi par  norobežojošo sētu trūkumu startā, 

nepilnībām drošības plānā. “Latvijas Mežu” teritorijās par maz apsardzes darbinieku. Leģendā 

sīkas neprecizitātes. Drošības  automašīnām nesaprotami pienākumi. Drošības plānā nav norādīti 

evakuācijas ceļi. Neveiksmīgs Slēgtais Parks, nav publicēts lēmums par naudas balvu. 

Pārbraucienos par lielu vidējie ātrumi. Kopumā ņemot sacensību rīkošanā vērojama izaugsme, 

liels solis uz priekšu. Ziņojums tiek pieņemts zināšanai. 

 

4. A.Zvingevics ziņo par novēroto rallijā “Sarma”.  Ļoti labi noorganizēts pasākums. 

Interesanti ātrumposmi, ko atzīmēja arī Igaunijas novērotājs. Pēc Igaunijas pārstāvja domām 

nepietiekošs apsargu skaits. Kā mīnusu var pieminēt, ka griezēju automašīnā nav vieta mediķim, 

kas turpmāk būtu jānovērš. Lielāka vērība tiesnešiem jāpievērš pulksteņu sinhronizācijai. 

Ziņojums tiek pieņemts zināšanai.  

 

5.  A.Šimkus iepazīstina klātesošos ar trim labojumiem rallijsprintaTehniskajos noteikumos 

klasei “Klasika 3000”. 

Tiek nolemts: atbalstīt labojumus, par kuriem jāsagatavo atbilstošs biļetens. Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi 

 

6. A.Šimkus ziņo par “Proto” tehnisko  noteikumu izstrādi. Noteikumi ir izstrādāti un 

pēdējais saskaņojums ar Igauniju paredzēts 10.-15. martā, pēc tam tos var nodot publicēšanai. 

Tiek nolemts:  Apstiprināt “Proto” klases noteikumus, un pēc saskaņojuma ar Igauniju nodot 

publicēšanai. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

7. Tiek izskatīts Saldus rallijsprinta rīkotāju iesniegums par rīkošanas datuma maiņu no 

29.09.18. uz 22.09.18., kas bija līdz šim pasākumam rezerves datums. 

Tiek nolemts:  Apstiprināt rallijsprinta “Saldus 2018” rīkošanas datumu 22.09.18.                 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

8. Jautājumi “Dažādi”: 

      8.1. J.Krastiņš un R.Pozņaks iepazīstina klātesošos par FIA semināru apmeklējumu, kā arī ar 

izmaiņām rallija noteikumos, kas attiecas uz 15 min. kavējumu rallijā, kā arī tiek pastiprināti 

trases nogriešanas noteikumi. Ziņojums tiek pieņemts zināšanai. 

       8.2. J.Krastiņš iesaka lielāku uzmanību pievērst sociālajos mēdijos izplatāmajai informācijai 

par rallija tematiku. Tiek nolemts: Sagatavot sociālo mēdiju “Facebook” un “Instagram” kontus 

rallija komisijas paziņojumiem un vispārējai informācijai, kā arī zticēt šo darbu Reinim 

Pozņakam.  Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

       8.3. R.Elbakjans ierosina veikt papildinājumus  vietnē “autorally.lv” pie čempionāta sadaļas 

un rezultātu kopvērtējuma ailē pievienojot vēl ailes - ekipāžas “pieteicējs” un “automašīna”, 

tāpat, kā arī   2018. gadā veidot visu autorallistu un autosprintistu sportistu ranga tabulu. 

Nolēma: Atbalstīt R.Elbakjana abus priekšlikumus. Vienoties ar “autorally.lv” par 

papildinājumiem kopvērtējuma sadaļā, kā arī veidot sportistu Ranga tabulu. Lēmums pieņemts 

vienbalsīgi. 
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       8.4. J.Krastiņš iepazīstina klātesošos ar iespējamām izmaiņām tuvējās ārzemēs ziemas riepu 

izmēros.  

Notiek diskusija.  

Nolēma: Publicēt sekojošu komunikācijas vēstuli: „ Latvijas rallijos 2019.gadā ziemas riepas 

būs bez ierobežojumiem, savukārt, no 2020.gada LRČ būs atļautas tikai R 15 izmēra riepas, bet 

rallijsprintā un vēsturiskajā rallijā tās būs bez ierobežojumiem līdz 2020.gadam (ieskaitot)”. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

       8.5. J.Krastiņš nosaka nākošās sēdes datumu 28.03.2018. plkst 18:00 

 

Sēde beidzas plkst. 20.30. 

Padomes priekšsēdētājs  J.Krastiņš 

Sēdes protokolists   I.Krastiņa 

 


