
LAF DRIFTA KOMISIJAS, DRIFTA DARBA GRUPAS 

SAPULCE 2021-02 

PROTOKOLS:  

 

 

Rīga, 2021. Gada 12.novembris 

Plkst.: 20:30-23:00 ZOOM Platfroma 

 

Sapulcē piedalās drifta darba grupas locekļi: 

Elīne Berķe 

Jānis Blušs 

Raivis Graudiņš 

Dainis Akmentiņš 

Gunārs Ķeipāns 

Laila Ķeipāne 

 

Sapulcē pieaicinātie: 

 

Sapulci protokolē: 

Elīne Berķe 

 

1. Oficiālo rezultātu apstiprināšana 

darba grupa oficiāli apstiprina 2021.gada rezultātus, un sezonas 

uzvarētājus. Drifta darba grupa lemj par gada debijas balvas piešķiršanu 

2021.gada sezonā. 

2. Ziņojums no DK tehniskā komisāra par tehnisko noteikumu 

izmaiņām 

Pro Klase, notiek diskusijas par aktuālajām izmaiņām tehniskajos 

noteikumos 2022.gadā, lielākās izmaiņas- riepas max izmērs 265, obligāta 

autosportam paredzēta apakšveļa. 

Semi pro klase- nav atļautas sporta riepas. Jostas un krēsls 5+5. 

Street- būs iespēja street auto ievietot sporta krēslu, tiks atrunāts sīkāk 

tehniskajos noteikumos. 



Tehniskais komisārs ziņo, ka ir pabeidzis jau tehnisko noteikumu izveidi 

2022.gadam, balstoties uz sapulci, tiks piefiksētas vēl dažas nianses un 

plānots , ka sportistiem līdz 01.12.2021 jau tiks piedāvāti tehnisko 

noteikumu projekti 2022.gadam. 

3. Ziņojums  no DK priekšsēdētajā vietnieka G.Ķeipāna par 

nolikumiem 

Tiek lemtas atsevišķas lietas, kam tiks pievērsta papildus uzmanība 

veidojot gada nolikumus. 

- Nolikumā tiks atrunāta reģistrācijas kārtība un noteikumi, par reģistrāciju 

uz vietas, motivējot un  liekot sportistiem oficiālo dokumentāciju- licences 

un apdrošināšanas sakārtot pirms sacensībām. 

- Tiek nolemts ka tehniskajā dienā, būs iespēja sportistiem griezties pie 

LAF drifta komisijas oficiālās sekretāres un lūgt palīdzību sakārtot šīs lietas, 

ja paši nav spējīgi, bet lai  šis neaizņem laiku sacensību dienās. 

- Tiek lemts par Street klases tandēmu jauno sistēmu, otras tandēmu daļas 

nosaukumus būs “Street X”. Papildus tam, mazliet tiks pielāgotu punktu 

saņemšanas sistēma, tā tiks pielāgota tandēmu Street X sadaļai, bet 

neiespaidojot pamat tandēmu punktu sistēmu. 

-Atsevišķi tiks atrunāts, ka Semi Pro klases braucēji var vienu posmu 

aizvadīt PRO, nezaudējot punktus, un Street klase Semi Pro, bet tikai 

balstoties uz nolikuma atsevišķu sadaļu par šo punktu, un atrunājot 

sacensību automašīnas atbilstību konkrētai klasei. 

 

4. Par licenču maksām un dalības maksām. 

Darba grupa nolemj 2022. Gada sezonā palielināt licenču maksu Semi Pro 

klasei saistībā ar čempionāta statusu, lai atšķirtos no kausa. Semi Pro 

licenču maksa būs pa vidu start Street un Pro licenču maksām. 

Dalības maksa 2022.gada sezonā drifta sacensībās būs 100 EUR visās 

ieskaites klasēs. 

 

5. Par Latvijas čempionāta statusu. 

Semi Pro klasei no 2022.gada tiek piešķirts čempionāta statuss. 

 

 



6. Apbalvošana par 2021 gada sezonu informācija un izmaksas 

Elīne Berķe informē par apbalvošanas plānu par 2021.gada sezonu. 

Informē, ka pašlaik ir norezervētas trīs vietas ar datumu 15.01.2022, tiks 

aprēķinātas izmaksu tāmes, un drifta darba grupa izskatīs atbilstošāko 

piedāvājumu. Plānots ka ar drifta disciplīnu kopā tiks apbalvota arī 

dragreisa disciplīna. Berķe arī informē, ka ir jau pasūtīti visi kausi un 

medaļas. 

 

7. Vispārīgi jautājumi par driftu un sacensībām 2022.gadā 

 Berķe informē, ka tika aizvadīta “Clubhouse” neoficiālā sapulce ar 

braucējiem, kur tika diskutēts par 2022.gada sezonu, papildus arī 

visiem braucējiem bija iespēja iesūtīt savus ieteikumus, kuri tiek 

izskatīti un iziets cauri. 

 Motorsport games 2022 kandidāti varēs iesniegt savus pieteikumus , 

kurš vēlēsies pārstāvēt Latviju, un tad DK darba grupa tos izvērtēs, 

informācija sekos. 

 Tiek nolemts papildus atsevišķi piestrādāt un atjaunot arī vērtēšanas 

tiesnešu dokumentu, plus aizvadīt vērtēšanas tiesnešu sapulci, 

nozīmētais laiks līdz 01.12.2021. 

 Tiek diskutēts par Covid un to ietekmi uz sezonu, un par lietām, kuras 

iespējams būs jāpielāgo covid dēļ. 

 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. 

 Neoficiālās apbalvošanas nominācijas- Berķe sagatavos dokumentu un 

darba grupa kā arī vērtēšanas tiesnešu grupa dokumentam izies cauri 

un dos savas idejas par nominantiem. 

 DK vēlēšanas notiks līdz 01.03.2022, balstoties uz valstī situāciju 

Janvāra sākumā DK spriedīs par labāko laiku un vietu, lai tās aizvadītu. 

 Tiks atsevišķi atrakstīta nolikumā sistēma- “Medical check” veikšanai, 

pēc iespējām posmu norises laikā. 



 Tiek izvirzīta ideja, pēc iespējām, ka varētu tikt apbalvots labākais 

tandēms katrās sacensībās, ko nosaka vērtējošie tiesneši. Atsevišķi 

punkts tiks atrakstīts nolikumā. 

 

8. KALENDĀRS 

2022.gada sezonas kalendārs ir izveidots, tiek gaidītas pēdējās nianses no 

Lietuviešu puses, un vēl organizatori vēlas apskatīt divas vietas, kur varētu 

aizvadīt posmu dažādībai. 

 

 

 

 

12.11.2021 


