
    

LAF Krosa komisijas 08.02.2021. sapulces protokols 
 

Sēdes numurs: 2021-2; 

Vieta: ZOOM konference. 

   

Laiks #. Darba kārtība 

21:00 1. 2020.gada labāko braucēju apbalvošana – R.Lilienšteins, J.Bergs 

 2. LAF Krosa komisijas braucēju ekipējums 2021.gadam – R.Lilienšteins   

 3. Tiesnešu apmācībām un normatīvo dokumentu pārskatīšana 

 4. LAF Krosa komisijā iesūtīto iesniegumu izskatīšana 

 
4.1. 

M.Ozoliņa iesniegums par tehnisko noteikumu skaidrojumu apstiprinātajos 

tehniskajos noteikumos 

 5. Citi jautājumi 

 6. Sēdes noslēgums, nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Sēdes dalībnieki ar balstiesībām : 

1. Reinis Lilienšteins  

2. Jānis Bergs  

3. Arnis Odiņš  

4. Modris Volksons  

 

Sēdi protokolē: R.Lilienšteins 

 

Sapulce tiek uzsākta 18:00. 

 

Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta izsludināta dienas kārtība. 

 

1. 2020.gada labāko braucēju apbalvošana. 

R.Lilienšteins uzdod J.Bergam sagatavot priekšlikumu LAF krosa komisijas 2020.gada 

labākos braucēju apbalvošanai un iesniegt izskatīšanai LAF krosa komisijā līdz 19.02.2021., 

atbilstoši Valstī tobrīd spēkā esošajiem ierobežojumiem. 

 

Komisija vienbalsīgi (4 balsis - PAR) nolemj J.Bergam uzdot  sagatavot priekšlikumus 

apbalvošanas pasākumam līdz 19.02.2020. 

 

2. LAF Krosa komisijas braucēju ekipējums 2021.gadam. 

R.Lilienšteins informē, ka 10.02.2021. disciplīnu vadītāji un tehniskās komisijas pārstāvji 

piedalīsies Prezidija sapulcē, kurā kopīgi informēsim par esošo situāciju LAF krosa komisijā 

un prezentēsim LAF krosa komisijas redzējumu braucēju ekipējumam 2021.gada 

sacensībās. 

 

3. Tiesnešu apmācības un normatīvo dokumentu pārskatīšana 

R.Lilienšteins informē, ka M.Lapsa uz doto brīdi ir saslimis un ārstējas no COVID-19. 

R.Lilienšteins ierosina iepriekšējā sapulcē pieņemto lēmumu par tiesnešu apmācībām un 

normatīvo dokumentu pārskatīšanu M.Lapsam pagarināt izpildes termiņu līdz 26.02.2020. 

 

Komisija vienbalsīgi (4 balsis - PAR) nolemj pagarināt izpildes termiņu līdz 26.02.2020. 

 



4. LAF Krosa komisijā iesūtīto iesniegumu izskatīšana 

Visi klātesoši komisijas locekļi ir iepazinušies ar iesūtītajiem iesniegumiem: 

1. M.Ozoliņa iesniegums par par tehnisko noteikumu skaidrojumu apstiprinātajos 

tehniskajos noteikumos; 

 

M.Volksons sīkāk izskaidro M.Ozoliņa iesūtīto iesniegumu. M.Volksons norāda ka viņš 

sazināsies ar M.Ozoliņu un izskaidros tehniskajos noteikumos minētās prasības, kas netiks 

mainītas.   

 

Krosa komisijas locekļi pieņem zināšanai iesniegumā minēto. 

 

5. Citi jautājumi 

A.Odiņš informē, ka no vairākiem braucējiem ir saņēmis lūgumu pārskatīt Open klases 

automobiļu svara tabulu, jo vienas piedziņas automobiļiem ir svars ir pārāk liels, lai 

konkurētu ar pilnpiedziņas automobiļiem. A.Odiņš norādīja braucējiem, ka viņi paši piekrita 

svaru tabulas izmaiņām pie tehnisko noteikumu skaņošanas. 

 

M.Volksons apstiprina, ka svara tabula tika vienbalsīgi apstiprināta pie tehnisko noteikumu 

izstrādes, kā arī svaru tabula tika saskaņota ar Lietuvas automobiļu federācijas pārstāvjiem, 

lai vienādotu svarus Baltijas valstīs. 

 

Komisija vienbalsīgi (4 balsis - PAR) nolemj, ka tehnisko noteikumu Open klases svaru 

tabula 2021.gadā netiks mainīta, šo informāciju pieņemt zināšanai nepieciešamības 

gadījumā svaru tabulu pārskatīs pēc 2021.gada sezonas.. 

 

 

6. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

Komisija vienojas, ka nākamā sapulce tiks organizēta 02.03.2021. 

 

Sapulce noslēdzas 22:15. 

 

 

 

LAF Krosa komisijas vadītājs     Reinis Lilienšteins 


