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SĒDES PROTOKOLS 

 

 

2018. gada 30. maija Nr. 05/2018 

Sēdi vada padomes priekšsēdētājs: J.Krastiņš 

Sēdi protokolē: I.Krastiņa 

Sēdē piedalās padomes locekļi: 

A.Pīlēns,  R.Strokšs, V.Kalve   (SAK), A.Šimkus,    

A.Zvingevics, M.Neikšāns,          R.Elbakjans, 

N.Vuguls, 

Sēdē nepiedalās: U.Hmieļevskis,  

 

Sēde notiek Rīgā, G.Zemgala gatve 71. 

Sēde sākas plkst.18.00. 

 

Padomes sēdes darba kārtība: 

 

1. Darba kārtības apstiprināšana 
 

2. RK 10.04.2018. sēdes protokola apstiprināšana. 
 

3. Rallija „Talsi 2018” norises izskatīšana 
 

4. Rallija, rallijsprinta „sporta trepes” izveide un 3 gadu plāna apspriešana 
 

5. Rallijsprinta noteikumu plāna apspriešana 2019-2021. g. g. sezonām 
 

6. Ziņojums par rallijā „Talsi 2018” sodīto sportistu parādiem 
 

7. Dažādi: 
 

7.1. Rallija sociālā konta izveides atskaite. 
7.2. Igaunijas rallija tehnisko noteikumu izmaiņas 

  7.3. 2018. g. LRČ vispārīgo noteikumu precizitātes.  
  7.4. 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 10.04. sēdes protokolu. 

Tiek nolemts: Apstiprināt 10.04.2018. sēdes protokolu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 

3. Sacensību novērotājs A. Zvingēvics ziņo par novēroto rallijā. Visumā rallijs tiek vērtēts 

ļoti labi. Iepazīšanās laikā notika fiziska tiesnešu kontrole vienā ātrumposmā, kas vērtējama ļoti 

pozitīvi un iesakāma arī citiem rīkotājiem. Ne visiem tiesnešiem bija licences. 

R.Strokšs – iesaka uz turpmākajām RKP sēdēm aicināt arī atbildīgo par tiesnešu darba 

organizāciju I.Siliņu.  

Tiek nolemts: Pieņemt novērotāja atskaiti zināšanai un R.Strokša priekšlikumu atbalstīt. 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 

4. J.Krastiņš rosina diskusiju par rallijsprinta un rallija attīstības  „sporta trepes” izveidi  

turpmākajiem 3 gadiem. 

Tiek nolemts: R.Strokšam sagatavot projektu ar infografiku „sporta trepes” izveidei. Nākamajā 

sēdē A.Šimkusu lūgt ziņot par padarīto 1600 klases tehnisko noteikumu izstrādē kā to paredz 

RKP pieņemtais lēmums 10.04.18. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 
5. I.Krastiņa ierosina 2019.-2021. g. sezonās apvienot rallija un ralljsprinta čempionātu 
nolikumus vienā, kā arī likvidēt atšķirības šo autosporta veidu sacensību noteikumos.  
Tiek nolemts: atbalstīt šo priekšlikumu. Tā kā šogad divi no rallijsprinta čempionāta 
posmiem notiek Lietuvā, sazināties ar Lietuvas kolēģiem un noskaidrot vai ir atšķirības starp 
mūsu valstu noteikumiem un nolikumiem. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 
 

6. R.Strokšs un I.Krastiņa ziņo, ka ekipāžas st.nr.40 un H7 rallijā „Talsi 2018” nav 

samaksājušas sacensību žūrijas piespriestās sodu naudas. 

Tiek nolemts: Darīt zināmu šīm ekipāžām, ka sods jānomaksā 10 dienu laikā, pretējā gadījumā 

tiks ziņots LAF prezidijam sankciju pieņemšanai. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 

7. Jautājumi “Dažādi”:   
7.1. M.Neikšāns ziņo, ka sociālais konts ir izveidots. 

Tiek nolemts: Sagatavot materiālu par rallija komisijas vispārējo informāciju. Lēmums 
pieņemts vienbalsīgi. 

 
7.2. J.Krastiņš ziņo par izmaiņām Igaunijas rallija tehniskajos noteikumos – WRC 

automašīnām atļauti 34 mm restruktori. Notiek diskusija.  

Tiek nolemts: Latvijā noteikumi netiek mainīti. M.Neikšānam sazināties ar Igauniju jautājumā 
par grieztajām riepām. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 

 
7.3. J.Krastiņš ziņo par veiktajiem labojumiem VN. Ziņojums tiek pieņemts zināšanai. 

  
7.4. J.Krastiņš nosaka nākamās sēdes datumu 04.07.2018. plkst. 18:00  
 

Sēde beidzas plkst. 19.45. 
 

Padomes priekšsēdētājs                                                     J.Krastiņš 

 

Sēdes protokolists            I.Krastiņa 

   
 

 
 
 
 

 


