
    

LAF Krosa komisijas 26.07.2021. sapulces protokols 
 

Sēdes numurs: 2021-5; 

Vieta: ZOOM konference. 

   

Laiks #. Darba kārtība 

18:00 
1. 

Oficiālo sacensību rezultātu apstiprināšana LČ autokrosa un rallijkrosa 

1.posmam. 

 2. LAF Krosa komisijas kalendārs 2021.gada sezonas otrajai pusei. 

 3. "FIA Motorsport games" pārstāvis no LAF krosa komisijas 2021.gadā. 

 4. LAF Krosa komisijas 2021.gada budžeta izpilde. 

 5. LAF Krosa komisijā iesūtīto iesniegumu izskatīšana 

 5.1. A.Tidmaņa iesniegums rallycross RX3000 tehniskie noteikumi 

 5.2. RAC.LV iesniegums 3.posmam 

 
5.3. 

Tehniskais sporta klubs “Smiltene” iesniegums par 22.08.2021. sacensību 

atcelšanu 

 5.4. Tehniskais sporta klubs “Smiltene” iesniegums par 2022.gada kalendāru 

 6. Citi jautājumi 

 7. Sēdes noslēgums, nākamās sēdes datuma noteikšana 

 

Sēdes dalībnieki ar balstiesībām : 

1. Reinis Lilienšteins  

2. Jānis Bergs  

3. Arnis Odiņš  

4. Modris Volksons 

5. Jānis Kozlovskis 

6. Mārtiņš Lapsa 

 

Sēdes dalībnieki, bez balstiesībām: 

1. Inguss Beļakovs 

2. Reinis Nitišs 

3. Linda Medne 

 

 

Sēdi protokolē: R.Lilienšteins 

 

Sapulce tiek uzsākta 18:30. 

 

Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana. 

Vienbalsīgi tiek apstiprināta izsludināta dienas kārtība. 

 

1. Oficiālo sacensību rezultātu apstiprināšana LČ rallijkrosa 1.posmā Biķernieku sporta 

kompleksa bāze 10.07.2021. 

R.Lilienšteins informē, ka komisijai pēc tehniskā komisijas protesta izskatīšanas, kas tika 

iesnigts pēc finiša par Xtreme klases braucēju Ronaldu Baldiņu no Reiņa Nitiša puses 

komisija nolemj protestu neapstiprināt un saglabāt LČ rallijkrosa neoficiālos rezultātus kādi 

tika fiksēti pēc finiša. 

Saņemtā protesta nauda 150 EUR apmērā tiek ieskaitīta LAF KK budžetā. 

 



Komisija vienbalsīgi (6 balsis - PAR) nolemj apstiprināt 2021.gada LČ rallijkrosa 1.posma 

rezultātus. 

 

2. LAF Krosa komisijas kalendārs 2021.gada sezonas otrajai pusei. 

 

J.Bergs informē, ka rallijkrosa disciplīnā šobrīd aktuālās izmaiņas ir LČ 2.posma norisē 

Jēkabpils, BARONI autotrase, kas paredzēta 01.08.2021. 2.posma Nolikums ir publicēts 

savlaicīgi un gatavošanās sacensībām noris pilnā sparā. Atlikušie sezonas posmi šobrīd 

saglabājas saskaņā ar apstiprināto kalendāru. 

A.Odiņš informē, ka autokrosa disciplīnā šobrīd aktuālās izmaiņas ir LČ 3.posma norisē, kur 

Smiltenes organizatoru iesnieguma rezultātā ir pieņemts lēmums 21-22.08.2021. Valmierā, 

BRENGUĻI autotrasē, organizēt LČ 3.posmu un Folkreisa vasaras kausa 4.posmu. 

Nolikums ir publicēts savlaicīgi un gatavošanās sacensībām noris pilnā sparā. Atlikušie 

sezonas posmi šobrīd saglabājas saskaņā ar apstiprināto kalendāru. 

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis - PAR) nolemj apstiprināt izmaiņas 2021.gada rallijkrosa un 

autokrosa kalendārā. 

 

3. "FIA Motorsport games" pārstāvis no LAF krosa komisijas 2021.gadā. 

R.Lilienšteins informē par pretendentiem, kas pieteikušies pārstāvēt LATVIJU "FIA 

Motorsport games" crosscart senior klasē. Visi trīs sportisti apstiprina, ka ir gatavi 

piedalīties sporta spēlēs un segt visus nepieciešamos izdevumus. 

 

R.Lilienšteins izklāsta savu priekšlikumu pēc kādiem kritērijiem noteikt sportistu, kas 

pārstāvēs LAF sporta spēlēs: Sportistu, kas iepriekšējā gadā (2020.g.) ir sasniedzis 

augstākos rezultātus Latvijas kausa izcīņā, jo stabili rezultāti visa gada garumā ļoti labs un 

patiess rādītājs, kuru sportistu virzīt uz "FIA Motorsport games". 

 

L.Medne ierosina vērtēšanu papildināt ar citiem vērtēšanas kritērijiem. 

 

Notiek diskusijas starp komisijas locekļiem un klāt esošajiem sportistiem. 

  

R.Lilienšteins ierosina šodien sapulcē nepieņemt gala lēmumu, bet iespējams komisijai 

izvērtēt papildus kritērijus, lai noteiktu šobrīd labāko sportistu, kā arī sagaidīt augusta 

sākumu (Vēlākais 10.augusts) iespējams sacensības nenotiks Pasaulē esošās situācijas dēļ 

(apgrūtināta ceļošana sportistiem) un informēt visus pretendentus, kas pieteikušies pārstāvēt 

LATVIJU "FIA Motorsport games" crosscart senior klasē,.  

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis - PAR) nolemj turpināt izskatīt, kuru sportistu izvirzīt 

pārstāvēt LATVIJU "FIA Motorsport games" crosscart senior klasē. 

 

4. LAF Krosa komisijas 2021.gada budžeta izpilde. 

R.Lilienšteins informē komisijas locekļu, ka 2021.gada LAF KK budžets tiek aizpildīts 

saskaņā ar 2021.gada plānu un līdzvērtīgi pildās kā 2020.gadā. 

 

Komisija pieņem zināšanai R.Lilienšteina sniegto informāciju. 

 

5. LAF Krosa komisijā iesūtīto iesniegumu izskatīšana 

Visi klātesoši komisijas locekļi ir iepazinušies ar iesūtītajiem iesniegumiem: 

 

5.1. A.Tidmaņa iesniegums rallycross RX3000 tehniskie noteikumi. 

M.Volksons informē, ka rallijkross BMW RX3000 klasē 1.posma tehniskajā komisijā ir 

fiksētas vairākas neatbilstības tehniskajiem noteikumiem, kuras nepieciešams būs precizēt 

2021.gada sezonas laikā, lai līdz 2022.gada gada noteikumu apstiprināšanai būtu visi sīkumi 

piefiksēti.   

Sniedzot A.Tidmanim atbildes uz iesnieguma uzdotajiem jautājumiem, M.Volksons ierosina 

katru punktu izrunāt un protokolā piefiksējot atbildēt: 



1. Rezerves riteņa padziļinājumu drīkst aizstāt ar piemetinātu tērauda loksni? 

ATĻAUTS rezerves riteņa padziļinājumu aizstāt ar piemetinātu tērauda loksni. 

 

2. Drīkst atvieglināt, izgriest salonā un motortelpā nenesošās konstrukcijas? 

AIZLIEGTS atvieglināt, izgriezt salonā un motortelpā nesošās konstrukcijas, par šādu 

noteikumu pārkāpumu sacensību Komisārs var piemērot uzstādīt papildus soda svaru 

līdz pat 50kg. 

 

3. Ātruma pārslēgšanas mehānisms – brīvs? 

ATĻAUTS.  

 

4. Balstiekārtā atļaut nestandarta bukses un to kronšteinus, ja tas nepieciešams, 

savirzes, sagāzuma un kastera regulēšanai? 

AIZLIEGTS uzstādīt nestandarta kronšteinus, par šādu noteikumu pārkāpumu 

sacensību Komisārs var piemērot uzstādīt papildus soda svaru līdz pat 50kg. 

ATĻAUTS uzstādīt oriģinālo balstiekārtu elementos BRĪVAS bukses. 

 

5. Aizmugurējā pusrāmī un reduktorā atļaut lietot alumīnija bukses? 

ATĻAUTS uzstādīt oriģinālo balstiekārtu elementos BRĪVAS bukses. 

 

6. Atļaut uzstādīt aizmugurē aerodinamiskās palīgierīces (spoilerus)? 

ATĻAUTS 

 

7. Gaisa filtrs un tā korpuss ir neierobežots, papildus atļaut starpgabalu starp gaisa 

filtra un ieplūdes gofru un starpsienu, kas atdala gaisa filtru no motortelpas, siltā 

gaisa ierobežošanai? 

AIZLIEGTS uzstādīt starpgabalu starp gaisa filtra un ieplūdes gofru un starpsienu, kas 

atdala gaisa filtru no motortelpas, par šādu noteikumu pārkāpumu sacensību Komisārs 

var piemērot uzstādīt papildus soda svaru līdz pat 50kg 

 

8. Riteņu stiprināšanas bultskrūves drīkst aizstāt ar stiprināšanas tapskrūvēm un 

uzgriežņiem? 

ATĻAUTS bultskrūves aizstāt ar stiprināšanas tapskrūvēm un uzgriežņiem saglabājot  

riteņa stiprināšanas principu (Diska centrēšanas gredzens). 

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis – PAR) atbalsta M.Volksona priekšlikumus attiecībā uz 

A.Tidmaņa iesniegumu. R.Lilienšteins nosūtīs A.Tidmanim LAF KK sapulces protokolu. 

 

5.2. RAC.LV iesniegums 3.posmam. 

J.Bergs kā RAC.LV pārstāvis atsauc savu iesniegumu. 

 

5.3. Tehniskais sporta klubs “Smiltene” iesniegums par 22.08.2021. sacensību 

atcelšanu. 

A.Odiņš informē, ka balstoties uz tehniskā sporta kluba “Smiltene” iesniegumu 21.-

22.08.2021. norādītajos datumos tiks organizēts Valmierā, BRENGUĻI autotrasē LČ 

3.posms un Folkreisa vasaras kausa 4.posms. Nolikums ir publicēts savlaicīgi un 

gatavošanās sacensībām noris pilnā sparā. 

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis - PAR) nolemj apstiprināt izmaiņas 2021.gada autokrosa 

kalendārā. 

 

5.4. Tehniskais sporta klubs “Smiltene” iesniegums par 2022.gada kalendāru. 

Komisija pieņem zināšanai tehniskā sporta kluba “Smiltene” iesniegumā norādītos vēlamos 

2022.gada sezonas sacensību datumus. 

 

6. Citi jautājumi 

 



R.Lilienšteins norāda, ka LAF krosa komisijai jāizskata un jāapstiprina tehniskās komisijas 

vadītāja M.Volksona priekšlikums par nebūtiskiem precizējumiem rallijkrosa tehniskajos 

noteikumos BMW RX 3000 un LADA RX klasēs. 

M.Volksons ierosina izteikt sekojošus precizējumus BMW RX3000 tehniskajos 

noteikumos: 

 

1. Automašīnām, kam veiktas balstiekārtas izmaiņas (pārmetināti stiprinājumi) neatbilstoši 

tehniskajiem noteikumiem, jānodrošina uz nākamo posmu papildus soda svara 

stiprināšana blakussēdētāja vietā 50kg apmērā atbilstoši stiprināšanas noteikumiem. Par 

papildus soda svara apjomu lems sacensību Komisārs. 

2. ATĻAUTS uzstādīt oriģinālo balstiekārtu elementos BRĪVAS bukses.  

3. ATĻAUTS rezerves riteņa padziļinājumu aizstāt ar piemetinātu tērauda loksni. 

4. Automašīnām, kas atvieglinātas (izgraizītas) un neatbilstoši tehniskajiem noteikumiem, 

jānodrošina uz nākamo posmu papildus soda svara stiprināšana blakussēdētāja vietā 

50kg apmērā atbilstoši stiprināšanas noteikumiem. Par papildus soda svara apjomu lems 

sacensību Komisārs. 

5. AIZLIEGTS veidot papildus šahtas gaisa padevei uz gaisa filtru. 

6. Ātruma pārslēgšanas mehānisms – BRĪVS. 

7. ATĻAUTS uzstādīt uz aizmugurējā vāka/pārsega aerodinamiskās palīgierīces 

(spoilerus), kas neizvirzās ārpus automašīnas gabarītiem. 

8. Komisāra noteiktais papildus soda svars nedrīkst būt lielāks kā 50kg. 

 

M.Volksons ierosina izteikt sekojošus precizējumus LADA RX tehniskajos noteikumos: 

 

1. Automašīnām, kam veiktas balstiekārtas izmaiņas (pārmetināti stiprinājumi vai 

izmantotas neatļautas bukses) neatbilstoši tehniskajiem noteikumiem, jānodrošina uz 

nākamo posmu papildus soda svara stiprināšana blakussēdētāja vietā 50kg apmērā 

atbilstoši stiprināšanas noteikumiem. Par papildus soda svara apjomu lems sacensību 

Komisārs. 

2. ATĻAUTS priekšējo lukturu vietā uzstādīt papildus gaisa atveres motortelpas 

dzesēšanai. 

3. AIZLIEGTS veidot papildus šahtas gaisa padevei uz gaisa filtru. 

4. ATĻAUTS uzstādīt uz aizmugurējā vāka/pārsega un zem priekšējā bufera vietas 

aerodinamiskās palīgierīces (spoilerus - VFTS), kas neizvirzās ārpus automašīnas 

gabarītiem. 

5. ATĻAUTS uzstādīt riteņu spārnu paplatinājumus (spoilerus - VFTS). 

6. Komisāra noteiktais papildus soda svars nedrīkst būt lielāks kā 50kg. 

 

Komisija vienbalsīgi (6 balsis - PAR) nolemj apstiprināt tehniskās komisijas vadītāja 

M.Volksona priekšlikums par nebūtiskiem precizējumiem rallijkrosa tehniskajos 

noteikumos BMW RX 3000 un LADA RX klasēs.  

J.Bergs nosūtīs LAF KK sapulces protokolu BMW RX 3000 un LADA RX klasēs 

braucējiem. 

 

7. Nākamās sēdes datuma noteikšana 

Komisija vienojas, ka nākamā sapulce tiks organizēta 10.08.2021. 

 

Sapulce noslēdzas 20:45. 

 

 

LAF Krosa komisijas vadītājs     Reinis Lilienšteins 


