
    

LAF Krosa komisijas 14.12.2020 sapulces protokols 
 

Sēdes numurs: 2020-8; 

Vieta: ZOOM konference. 

   

Laiks #. Darba kārtība 

20:00 1. Iepriekšējā sapulcē (30.11.2020.) pieņemto uzdevumu izpilde 

 
2. 

LAF krosa komisijas pārstāvji LAF tehniskajā dienestā (Modris Volksons un 

Ivo Traubergs) 

 

3. 

Latvijas autokrosa čempionāta un kausa izcīņas tehniskie noteikumi 

2021.gadam. (MINI bagiji, Xtreme Junior bagiji, Xtreme bagiji, B1600 

bagiji, VAZ klasiska, 1600, 2000SUPER, OPEN2500, SUPERCAR) 

 4. Folkreisa automobiļu tehniskie noteikumi 2021.gadam. 

 5. Autokrosa automobiļu amatieru klašu tehniskie noteikumi 2021.gadam 

 6. Autokrosa, ralijkrosam un folkreisa sacensību norises vērtēšanas kārtība 

 7. Citi jautājumi 

 8. Sēdes noslēgums, nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Sēdes dalībnieki ar balstiesībām : 

1. Reinis Lilienšteins 

2. Jānis Bergs 

3. Arnis Odiņš 

4. Viesturs Saukāns 

5. Jānis Kozlovskis 

6. Modris Volksons 

7. Mārtiņš Lapsa 

 

Sēdi protokolē: R.Lilienšteins 

 

Sapulce tiek uzsākta 20:00. 

 

Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta izsludināta dienas kārtība. 

 

1. Iepriekšējā sapulcē (30.11.2020.) pieņemto uzdevumu izpilde. 

 

1.1. (1.3.) Mārtiņš Lapsa gatavo priekšlikumus tiesnešu apmācībām un normatīvo 

dokumentu ieviešanai KK, norādot izpildes termiņu 31.12.2020. 

1.2. (1.4.) LAF krosa komisijas disciplīnu vadītāji informē par 2021.gada Nolikumu 

izstrādi. J.Bergs norāda, ka 30.11.2020. norisinājās BMW RX3000 dalībnieku sapulce 

par noteikumu izstrādi. LAF krosa komisija vienojas, ka tiek pagarināts izpildes termiņš: 

Latvijas ralijkrosa čempionāta un kausa izcīņas NOLIKUMS 2021.gadam – J.Bergs, 

31.12.2020. 

1.3. (1.5.) R.Lilienšteins informē, ka 2021.gada sacensību organizatoru sadarbības 

līgumos iekļaujamo obligātās prasības un 2021.gada sacensību organizēšanas vēršanas 

kritēriji ir izstrādāti un iesniegti LAF KK apstiprināšanai.  

 

 

 



2. LAF krosa komisijas pārstāvji LAF tehniskajā dienestā (Modris Volksons un Ivo 

Traubergs) 

R.Lilienšteins informē, ka LAF krosa komisijai ir nepieciešams pilnvarot divus pārstāvjus 

LAF tehniskajā dienestā, saskaņā ar LAF Tehniskā dienesta (Turpmāk tekstā TD) nolikuma  

1.3.3. punktu.  

Tehniskā dienesta vadītājs ir tiesīgs pilnvarot krosa komisijas pārstāvjus (TD Nolikums 4.2. 

punkts), lai viņi saskaņotu krosa komisijas disciplīnu tehniskos noteikumus (TD Nolikums 

2.2.1. punkts). 

R.Lilienšteins ierosina TD darbam no LAF krosa komisijas virzīt Modri Volksonu un Ivo 

Traubergu. Abiem pārstāvjiem būtu tiesības pārstāvēt LAF krosa komisijas viedokli un 

intereses tehniskajos jautājumos, kā arī saskaņot krosa komisijas disciplīnu tehniskos 

noteikumus, ja būtu atbilstošs pilnvarojums. Abu pārstāvju termiņš TD tiktu noteikts līdz 

esošās LAF krosa komisijas darbības termiņa beigām. 

 

Komisija diskutē par TD darbību un LAF krosa komisijas pārstāvjiem TD. 

 

Komisija vienbalsīgi (7 balsis - PAR) nolemj no LAF krosa komisijas TD darbam virzīt 

Modri Volksonu un Ivo Traubergu, saskaņot krosa komisijas disciplīnu tehniskos 

noteikumus, saņemot atbilstošu pilnvarojumu, ar termiņu līdz esošās LAF krosa komisijas 

darbības termiņa beigām. 

 

3. Latvijas autokrosa čempionāta un kausa izcīņas tehniskie noteikumi 2021.gadam. 

(MINI bagiji, Xtreme Junior bagiji, Xtreme bagiji, B1600 bagiji, VAZ klasiska, 1600, 

2000SUPER, OPEN2500, SUPERCAR) 

A.Odiņš iepazīstina ar Latvijas autokrosa čempionāta un kausa izcīņas tehniskajiem 

noteikumiem 2021.gadam.  

Komisija diskutē par tehnisko noteikumu izmaiņām. 

 

Komisija vienbalsīgi (7 balsis - PAR) nolemj apstiprināt “Latvijas autokrosa čempionāta un 

kausa izcīņas tehniskie noteikumi 2021.gadam” (MINI bagiji, Xtreme Junior bagiji, Xtreme 

bagiji, B1600 bagiji, VAZ klasiska, 1600, 2000SUPER, OPEN2500, SUPERCAR). 

 

4. Folkreisa automobiļu tehniskie noteikumi 2021.gadam. 

V.Saukāns iepazīstina ar Folkreisa automobiļu tehniskajiem noteikumiem 2021.gadam.  

Komisija diskutē par tehnisko noteikumu izmaiņām. 

 

Komisija vienbalsīgi (7 balsis - PAR) nolemj apstiprināt “Folkreisa automobiļu tehniskie 

noteikumi 2021.gadam”. 

 

5. Autokrosa automobiļu amatieru klašu tehniskie noteikumi 2021.gadam 

V.Saukāns iepazīstina ar Autokrosa automobiļu amatieru klašu tehniskajiem noteikumiem 

2021.gadam.  

Komisija diskutē par tehnisko noteikumu izmaiņām. 

 

Komisija vienbalsīgi (7 balsis - PAR) nolemj apstiprināt “Autokrosa automobiļu amatieru 

klases tehniskie noteikumi 2021.gadam”. 

 

6. Autokrosa, ralijkrosam un folkreisa sacensību norises vērtēšanas kārtība 

R.Lilienšteins iepazīstina ar “Autokrosa, ralijkrosam un folkreisa sacensību norises 

vērtēšanas kārtība”. Vērtēšanas kārtībā ir iekļauti būtiskākie nosacījumi veiksmīgu 

sacensību organizēšanai, kas tiek noteikti ar konkrētiem un sasniedzamiem uzdevumiem. 

Sacensību organizatoriem neieciešams, pēc iespējas vairāk, izpildīt vērtēšanas kārtībā 

noteiktos kritērijus. 

LAF Krosa komisija pēc tekošās sezonas izvērtēs sacensību organizatora atbilstību, kuram 

tiks piešķirts vismazākais punktu skaits, sacensību organizēšanas tiesību piešķiršanai 

nākamā gada kalendārā. 



R.Lilienšteins informē, ka visiem LAF krosa komisijas sacensību organizatoriem tiks 

nosūtīti LAF sagatavoti līgumi par autosporta pasākuma rīkošanu 2021.gadā, kuros būs 

atsauce uz sacensību norises vērtēšanas kārtību. 

 

Komisija diskutē par sacensību norises vērtēšanas kārtību. 

Diskusiju rezultātā tiek precizēti daži no vērtēšana nosacījumiem.  

 

Komisija vienbalsīgi (7 balsis - PAR) nolemj apstiprināt “Autokrosa, ralijkrosam un 

folkreisa sacensību norises vērtēšanas kārtība”. 

 

7. Citi jautājumi 

NAV 

 

8. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

Komisija vienojas, ka nākamā sapulce tiks organizēta 28.12.2020. 

 

Sapulce noslēdzas 21:35. 

 

 

 

LAF Krosa komisijas vadītājs     Reinis Lilienšteins 


