
    
LAF Krosa komisijas 07.06.2022. sapulces protokols 

 
Sēdes numurs: 2022-4; 
Vieta: GOOGLE MEET konference. 
   

Laiks #. Darba kārtība 
19:00 1. Iepriekšējā sapulcē uzdoto jautājumu statuss. 

 2. Atskats uz aizvadītajām sacensībām: 
 2.1. LČ rallycross 1.posms (07.05.2022.) 
 2.2. LČ autokrosā 1.posms (15.05.2022.) 
 2.3. BRX rallycross 1.posms (22.05.2022.) 
 2.4. Folkreisa kausa 2.posms (28.05.2022.) 
 2.5. EČ autokrosā Mūsa (03-05.06.2022.) 
 3. Saņemto iesniegumu izskatīšana: 
 3.1. Arta Jēkabsona iesniegums par dēla startēšanu BMW RX3000 klasē 
 3.2. Dzintara Filipsona iesniegums par aizvadītajām Folkreisa sac. 28.05.2022. 
 3.3. Dienvidkurzemes iesniegums par aizvadītajām Folkreisa sac. 28.05.2022. 
 

3.4. 
RAC.LV iesniegums par atbrīvošanu no FIA Eiropas Autokrosa  
Čempionāta reģistrācijas maksas 

 4. Citi jautājumi. 
 5. Sēdes noslēgums, nākamās sēdes datuma noteikšana 

 
Sēdes dalībnieki ar balstiesībām: 
1. Reinis Lilienšteins (GOOGLE MEET) 
2. Mārtiņš Lapsa (GOOGLE MEET) 
3. Modris Volksons (GOOGLE MEET) 
4. Jānis Kozlovskis (GOOGLE MEET) 
5. Arnis Odiņš (GOOGLE MEET) 
6. Jānis Bergs (GOOGLE MEET)  
7. Viesturs Saukāns (Nepiedalās) 

Sēdes dalībnieki, bez balstiesībām: 
Raimonds Ķervijs (GOOGLE MEET) 
Ivo Traubergs (GOOGLE MEET) 
Raivis Galviņš (GOOGLE MEET) 
Ivo Gabrāns (GOOGLE MEET) 
7 dalībnieki 
 

 
Sēdi protokolē: R.Lilienšteins 
 

Sapulce tiek uzsākta 19:05. 
 

Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana. 
R.Lilienšteins ierosina kā 1.dienas kārtībā izskatīt Dzintara Filipsona un Dienvidkurzemes 
iesniegumus par Folkreisa sacensībām Priekules autotrasē “Līgo” 28.05.2022. 
Komisijas locekļi vienbalsīgi apstiprina dienas kārtību. 

 
1. Saņemto iesniegumu par Folkreisa vasaras kausa 2.posmā sacensībām izskatīšana. 

R.Lilienšteins informē, ka ir saņemti divi iesniegumi par Folkreisa vasaras kausa 2.posmā 
sacensībām no Dzintara Filipsona un sacensību organizatora “Dienvidkurzemes” Raimonda 
Ķervija. Tā kā sacensību komisārs sacensībās bija Jānis Kozlovskis R.Lilienšteins lūdz 
Jānim pastāstīt par aizvadītajām sacensībām un par iesniegumos minētajām situācijām, lai 
varētu komisijas locekļi izvērtēt visus apstākļu. 
 
J.Kozlovskis informē, ka Folkreisa vasaras kausa 2.posma sacensības kopumā aizvadītas 
ļoti labi. Organizators bija sagatavojis trasi kvalitatīvi un sacensību laikā tiesneši strādājuši 



profesionāli. Situāciju, kas sacensību laikā notika attiecībā uz Dzintaru Filipsonu, Jānis 
izstāsta detalizēti, ko apstiprina citi sacensību tiesneši, norādot ka Dzintars Filipsons nav 
rīkojies sportiski un ētiski publiski aizskarot sacensību komisāru un sacensību organizatoru, 
kā arī kavējot sacensību norisi. 
 
R.Lilienšteins lūdz “Dienvidkurzemes” pārstāvim Raimonda Ķervijam pastāstīt par 
aizvadītajām sacensībām un par iesniegumā minētajām situācijām, lai varētu komisijas 
locekļi izvērtēt visus apstākļu. 
 
R.Ķervijs informē, ka Folkreisa vasaras kausa 2.posma sacensības kopumā aizvadītas ļoti 
labi. Sacensību laikā  tiesneši strādājuši ātri un kvalitatīvi. Pēc aizvadītajām sacensībām ir 
piefiksētas lietas, kuras būtu nepieciešams uzlabot priekš nākamās reizes (uzstādīt barjeras), 
lai mazinātu kūleņu skaitu aizvadīto sacensību laikā. Situāciju, kas sacensību laikā notika 
attiecībā uz Dzintaru Filipsonu, Raimonds izstāsta detalizēti, ko apstiprina sacensību 
tiesneši, norādot ka Dzintars Filipsons nav rīkojies sportiski un ētiski publiski aizskarot 
sacensību organizatoru. 
 
Norisinās diskusijas komisijas locekļu starpā. 
 
R.Lilienšteins ierosina, ka Dzintaram Filipsonam ir nepieciešams atvainoties sacensību 
komisāram Jānim Kozlovskim un sacensību organizatoram “Dienvidkurzemes” pārstāvim 
Raimondam Ķervijam, ja sportists to neizdara līdz nākošajām sacensībam (t.i. 17.06.2022.), 
tad LAF KK anulē sportista licenci. Tiklīdz sportists būs atvainojies augstāk minētajiem 
cilvēkiem LAF KK atjaunos licenci. 
 
M.Lapsa norāda, ka nepieciešams papildināt lēmumu ar punktu, ja sportists atkārtoti rīkojas 
nesportiski un neētiski, tad LAF KK lemj par licences anulēšanu uz 2022.gadu. 
 
Komisija ar 6 balsīm PAR nolemj, ka  Dzintaram Filipsonam ir nepieciešams atvainoties 
(jebkādā veidā: telefoniski, rakstiski, mutiski) sacensību komisāram Jānim Kozlovskim un 
sacensību organizatoram “Dienvidkurzemes” pārstāvim Raimondam Ķervijam par savu 
rīcību Folkreisa vasaras kausa 2.posma sacensībās 28.05.2022., ja sportists to neizdara līdz 
nākošajām sacensībam (t.i. 17.06.2022.), tad LAF krosa komisija anulē sportista licenci uz 
2022.gada sezonu. Ja sportists pēc atvainošanās kādā no 2022.gada sacensībām atkārtoti 
rīkojas nesportiski un neētiski, tad LAF KK anulē sportista licenci uz 2022.gadu sezonu. Ja 
sportists atvainojas pēc norādītā termiņa, tad LAF KK atjauno licenci.  
 

2. Iepriekšējā sapulce uzdoto jautājumu izpilde. 
 
R.Lilienšteins norāda, ka iepriekšēja LAF KK sapulcē apstiprināja kādās LAF KK klasēs 
atbilstoši sportista vecumam sportisti drīkst piedalīties  un šis dokuments ir atbilstoši 
noformēts un publicēts LAF mājas lapā (https://laf.lv/sports/krosa-
komisja/pamatdokumenti/). 
 
R.Lilienšteins norāda, ka M.Ozoliņam un K.Valteram ir nosūtīti rēķini un izsniegtas 
izziņas, lai sportisti varētu izņemt Lietuvas autosportista licences. 
 
Komisija pieņem zināšanai un atzīmē, ka iepriekšējā sapulcē uzdotie uzdevumi ir izpildīti. 

 
3. Atskats uz aizvadītajām sacensībām: 

3.1. LAT-LIT čempionāta rallycross 1.posms (07.05.2022.). 
J.Bergs informē, ka sacensības kopumā ir aizvadītas ļoti veiksmīgi. Jaunais formāts strādā, 
sportisti un skatītāji ir apmierināti par ko liecina daudzās pozitīvās atsauksmes pēc   
aizvadītajām sacensībām. 
 
 
 



3.2.  LČ autokrosā 1.posms (15.05.2022.) 
A.Odiņš informē, ka dalībnieku skaits ir pieaudzis pret iepriekšējo gadu. Sportisti ir labi 
pastrādājuši starpsezonas periodā sagatavojot automašīnas 2022.gada sezonas 1.posmam. 
Ieguldītais darbs trases seguma uzlabošanā ir bijis labs par ko liecina sportistu atsauksmes 
pēc sacensībām. Sacensību dienā laika apstākļi bija labvēlīgi tiesnešiem, sportistiem un 
skatītājiem.  
 
3.3. BRX rallycross 1.posms (22.05.2022.) 
J.Bergs informē, ka sacensības kopumā ir bijušas maz apmeklētas gan no sportistu puses 
gan no skatītāju puses. Sacensības aizritēja kopumā labi atbilstoši dienas plānam, kavēšanas 
netika novērota un laikapstākļi bija labi. 
 
I.Traubergs norāda, ka nepieciešams organizatoriem padomāt par formātu, jo šāds 2 dienu 
formāts īsti nestrādā. Automašīnas 2 dienās 2 sacensības aizvadīt bez defektiem īsti nevar, 
kā rezultātā sportistiem jābrauc rezervēti, taupot tehniku nākamās dienas sacensībām. 
 
R.Lilienšteins norāda, ka esošais formāts ir saglabājies vēsturiski un par BRX čempionātu 
tiks LAF KK sapulcē pārrunāts pēc 2022.gada sezonas. R.Lilienšteins norāda, ka galvenais 
akcents tiek likts uz vietējām sacensībām LAT-LIT čempionāts ralljkrosā un LČ autokrosā. 
 
3.4. Folkreisa kausa 2.posms (28.05.2022.) 
R.Ķervijs informē, ka Folkreisa vasaras kausa 2.posma sacensības kopumā aizvadītas ļoti 
labi. Sacensību laikā  tiesneši strādājuši ātri un kvalitatīvi. Pēc aizvadītajām sacensībām ir 
piefiksētas lietas, kuras būtu nepieciešams uzlabot priekš nākamās reizes (uzstādīt barjeras), 
lai mazinātu kūleņu skaitu aizvadīto sacensību laikā. 
 
3.5. EČ autokrosā Mūsā (03-05.06.2022.) 
J.Bergs informē, ka sacensības kopumā ir aizvadītas veiksmīgi. Saņemti mutiski 
novērtējumi no FIA novērotājiem, ka sacensību līmenis ir audzis pret iepriekšējiem gadiem, 
kā arī saņemtas daudz labas atsauksmes no sportistiem un skatītajiem. Kopējo noskaņu 
pasliktināja izmaksu sadārdzinājums pret iepriekšējiem gadiem atbilstoši situācijai pasaulē, 
kā arī pieaugošās izmaksas par trases licencēšanu un sacensību apdrošināšanas polisi. 
 
Komisija informāciju pieņem zināšanai. 
 

4. Saņemto iesniegu izskatīšana. 
4.1. Arta Jēkabsona iesniegums par dēla startēšanu BMW RX3000 klasē 
R.Lilienšteins informē, ka ir saņemts iesniegums no Arta Jēkabsona, kurā lūdz atļaut 
piedalīties dēlam Martinam Jēkabsonam (dzimušam 11.12.2007.gadā) Latvijas/Lietuvas 
BMW RX3000 čempionāta klases ieskaitē. 
R.Lilienšteins norāda, ka Mārtiņam Jēkabsonam šobrīd ir pilni 14 gadi. Atbilstoši 
iepriekšējā sapulcē apstiprinātajam “LAF Krosa komisijas dalībnieku iedalījumam pa 
klasēm atbilstoši vecumam” sportists ar abu vecāku piekrišanu var piedalīties BMW 
RX3000 čempionāta klases ieskaitē rallijkrosā. Ja iepriekš sportists nav piedalījies 
rallijkrosa sacensībās, tad sacensību galvenais tiesnesis pirms sacensībām parunās visas 
būtiskās lietas, kas ir jāievēro sacensību laikā, kā arī jautājumu veidā pārliecināsies vai 
sportists māk skaidri pateikt katra karoga nozīmi. 
 
4.2. Par atbrīvošanu no FIA Eiropas Autokrosa Čempionāta reģistrācijas maksas 
J.Bergs informē, ka FIA Eiropas Autokrosa Čempionāta sacensības ir aizvadītas veiksmīgi. 
Sacensību organizēšanas kopējās izmaksas ir sadārdzinājušās pret iepriekšējiem gadiem. 
Būtiski ir palielinājušās izmaksas par trases licencēšanu 3000 EUR un sacensību 
apdrošināšanas polises izmaksa 4500 EUR, kas iepriekš bija ap 1500 EUR. Atbilstoši 
situācijai lūdzu rast iespēju LAF KK atbrīvot organizatoru no noteiktās FIA Eiropas 
Autokrosa Čempionāta reģistrācijas maksas (750 EUR). 
 



R.Lilienšteins norāda, ka sacensību organizators apzin visus riskus pirms sacensību 
organizēšanas t.sk. trases licencēšanu un apdrošināšanas polisi. LAF KK prakse iepriekš nav 
bijusi atbrīvot organizatorus no sacensību reģistrācijas maksas. Apstiprinu, ka īsi pirms 
sacensībām (trešdien) vēl FIA puse nebija atsūtījusi trases licenci t.sk. rēķinu un formulējusi 
apdrošināšanas polises nosacījumus un apmērus. Tā kā šis jautājums ir nosūtīts arī LAF 
Prezidijam, tad ierosinu šo jautājumu izdiskutēt Prezidijā pēc tam komisija var attiecīgi 
pieņemt savu lēmumu. 
 
Komisija informāciju pieņem zināšanai. 
 

5. Citi jautājumi 
 
5.1. Kopvērtējuma rezultāti komandām 
I.Gabrāns norāda, ka aizvadītās sacensības ir bijušas labi organizētas. Norāda, ka nav 
publicēti kopvērtējuma rezultāti komandām gan rallijkrosā, gan autokrosā.  
 
R.Lilienšteins norāda, ka oficiālajās mājas lapās un laf.lv nav publicēti komandu 
kopvērtējumi. Informācija pieņemta zināšanai -  tuvākajās dienās tiks publicēta. 
 
5.2. Treniņu diena Biķerniekos 
R.Galviņš norāda, ka rallijkrosa treniņu dienā trase bija putekļaina un turpmāk organizējot 
treniņus nepieciešams nodrošināt trasi ar laistīšanas iekārtu, ja ir tāda nepieciešamība. 
 
J.Bergs norāda, ja turpmāk treniņu laikā būs nepieciešams veikt trases laistīšanu, lūgums 
braucējiem par to informēt organizatoru, jo šāda informācija savlaicīgi netika sniegta. 
 
5.3. LAT-LIT sacensību 2.posma Nolikums 
I.Traubergs norāda, ka tuvojas 2.posms LAT-LIT čempionāta sacensībām. Kad tiks plānots 
publicēt sacensību Nolikumu. 
 
J.Bergs norāda, ka sacensību Nolikums tiks publicēts tuvākajās dienas, ievērojot LAF KK 
noteikto termiņu, ka Nolikums tiek publicēts vismaz 1 mēnesi pirms sacensībām. 
 

6. Nākamās sēdes datuma noteikšana 
Komisija vienojas, ka nākamā sapulce tiks organizēta 14.07.2022. 

 
Sapulce noslēdzas 20:25. 

 
 
 
 
LAF Krosa komisijas vadītājs     Reinis Lilienšteins 


