
LAF DRIFTA KOMISIJAS, DRIFTA DARBA GRUPAS 

SAPULCE 

PROTOKOLS:  

 

 

Rīga, 2021. Gada 15.marts. 

Plkst.: 18:00-20:00 ZOOM Platfroma 
 

Sapulcē piedalās drifta darba grupas locekļi: 

Elīne Berķe 

Jānis Blušs 

Raivis Graudiņš 

Valdis Kikusts 

Dāvis Mangalis 

Dainis Akementiņš 

Gunārs Ķeipāns 

Laila Ķeipāne 

 

Sapulcē pieaicinātie: 
- 

 

Sapulci protokolē: 

Elīne Berķe 

 

1. Par drifta darba grupas biedriem un citām oficiālām personām. 

 No drifta darba grupas vēlas izstāties 1 biedrs Dāvis Mangalis, drifta 

darba grupa nolemj izslēgt šo biedru. 

 Drifta darba grupa lemj , ka uz LAF tiks virzīti 3 pārstāvji, kuri var pildīt 

arī komisāra pienākumus sacensībās- Gunārs Ķeipāns, Elīne Berķe un 

Jānis Blušs. 

 

2. Par licenču maksām un dalības maksām. 
Darba grupa nolemj 2021. Gada sezonā nepalielināt licenču maksas: 

 Drifta darba grupa lemj ka ja sacensības norisināsies bez skatītājiem, 

organizatoram, konsultējoties ar drifta darba grupu ir tiesības, ja 

nepieciešams, palielināt dalības maksu. 

 

 

3. Par Latvijas čempionāta statusu. 

Drifta darba grupa lemj, ka saistībā ar Covid-19, lai motivētu braucējus 

piedalīties autosportā- drifta disciplīnā, 2021. gada sezonā, visās 3 klasēs, 

kuras ir oficiāli zem Latvijas drifta komisijas- Street, Semi Pro un jau esošā 

PRO tiks aizvadīta Latvijas čempionāta ieskaite. Līdz šim šī ieskaite bija 

tikai Pro klasei, bet izvērtējot esošo situāciju, abu pārējo klašu atbilstību 
čempionāta statusam- posmu skaits, dalībnieku skaits, un disciplīnas-

klases ilgums gados zem federācijas, arī Street un Semi Pro klasei tiek 

noteikts- Latvijas čempionāta statuss. Mērķis šim lēmumam ir dalībnieku 

motivācija, sponsoru piesaiste, un disciplīnas saglābšana. 

Oficiālais nosaukums: Latvijas drifta čempionāta Street Klase un Latvijas 

drifta čempionāta Semi Pro klase. Un jau esošais Latvijas Drifta čempionāts 

Pro klasē. 



 

4. Vispārīgi jautājumi par driftu un sacensībām 2021.gadā 

 Tiek nolemts, ka 5.aprīlī Zoom platformā tiks rīkota braucēju pirms 

sezonas sapulce, lai sagatavotos sezonai un atbildētu uz jautājumiem. 

 Tiek lemts par izmaiņām gada nolikumos Latvijas drifta kausam un 

čempionātam, saistībā ar čempionāta nosaukuma maiņu  

 Tiek diskutēts par Covid un to ietekmi uz sezonu, un par lietām, kuras 
iespējams būs jāpielāgo covid dēļ. 

 Tiek nolemts, ka FIA drifta tiesnešu kursi tiek pārcelti uz 1-2.oktobri. 

 Tiek nolemts , ka ja kalendārs izmainās, tas ir jāpaziņo ne vēlāk kā 14 

dienas( 2 nedēļas) pirms sacensībām. 

 Tiek nolemts, ka sacensību nolikumu, saistībā ar straujajām izmaiņām 

covid-19 laikā, organizators drīkst iesniegt 2 nedēļas pirms 

sacensībām, iepriekšējā 1 mēneša termiņa vietā. 

 Tiek nolemts , ka apbalvošana 2020 sezonai tiks veikta pie pirmās 

iespējas, kad būs iespēja to izveidot, balstoties uz covid-19 

noteikumiem. 

 Tiek nolemts, ka gada nolikumā, un sacensību nolikumā, tiks pievienoti 

jauni noteikumi saistībā ar covid-19 noteikumiem. 
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