
    
LAF Krosa komisijas 14.07.2022. sapulces protokols 

 
Sēdes numurs: 2022-5; 
Vieta: GOOGLE MEET konference. 
   

Laiks #. Darba kārtība 
19:00 1. Iepriekšējā sapulcē uzdoto uzdevumu izpilde. 

 2.1. Aizvadītās Folkreisa 3.posma (Vecpils) sacensības 18.06.2022. atskats. 
 

2.2. 
Aizvadītās Rally RX Nordic un LAT-LIT rallijkrosa 2.posma sacensības 
08.-10.07.2022. atskats 

 3. Saņemto iesniegumu izskatīšana 
 3.1. "Dienvidkurzeme" iesniegums par sacensību organizēšanu 01.10.2022. 
 

3.2. 
Ivo Gabrāna iesniegums par AX LČ gada Nolikumu (dalībnieku skaits un 
sadalījums starta laukumā) 

 4. LAF KK kritēriji FIA Motorsport games 10.2022. 
 5. Citi jautājumi. 
 6. Sēdes noslēgums, nākamās sēdes datuma noteikšana 

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

Sēdes dalībnieki, bez balstiesībām: 
7 dalībnieki 
 

 
Sēdi protokolē: R.Lilienšteins 
 

Sapulce tiek uzsākta 19:00. 
 

Darba kārtības papildināšana, labošana, apstiprināšana. 
 Komisijas locekļi vienbalsīgi apstiprināta dienas kārtību. 

 
1. Iepriekšējā sapulce uzdoto jautājumu izpilde. 

 
R.Lilienšteins informē, ka iepriekšējā sapulcē uzdotie uzdevumi: 

 Dzintara Filipsona licences pārtraukšana un viņa informēšana; 
 Par atbrīvošanu no FIA Eiropas Autokrosa Čempionāta reģistrācijas maksas; 
 Kopvērtējuma rezultāti komandām publicēti oficiālajās AX un RX mājas lapās; 

 
ir izpildīti- informēts Dzintars Filipsons un anulēta licence; RAC.LV ir samaksājis FIA 
Eiropas Autokrosa Čempionāta reģistrācijas maksu 750EUR apmērā; publicēti kopvērtējuma 
rezultāti komandām oficiālajās AX un RX mājas lapās. 

 
2. Aizvadīto sacensību atskats: 

2.1.Folkreisa 3.posms (Vecpils) 18.06.2022. 
R.Lilienšteins informē, ka sacensības aizritēja labi. Dienas gaitā laika apstākļi bija mainīgi  
(sauss un slapjš), kas sportistiem padarīju sacensības daudzveidīgas. Organizators trasi bija 



sagatavojis un bija pietiekams skaits ar uzkopšanas un evakuēšanas tehnikas vienībām. Kā 
sacensību komisārs novēroju, ka trases tiesneši strādāja ļoti operatīvi un profesionāli. 
 
2.2 Rally RX Nordic rallijkross un (Bikernieki) 08. un 10.07.2022. 
J.Bergs informē, ka kopumā visas trīs sacensības aizritēja labi. Sportisti trasē sāka ierasties 
jau kopš otrdienas. Rally Xnordic sportisti tika izvietoti WRX servisa parkā un LAT-LIT 
sportistus izvietoja spīdveja stadionā un esošajā laukumā. Svētdienā noplānotās lietus gāzes 
aizkavēja sacensību noslēgumu, bet kopīgiem spēkiem tika atsūknēts trasē salijušās ūdens 
vietas un sacensības verēja turpināties un veiksmīgi finišet. Skandināvu kolēģi ļoti atzinīgi 
novērtēja mūsu reģētspēju un darba operivitātivi visas nedēļas nogales garumā. 
 
Komisija pieņem zināšanai atskaiti par aizvadītajām sacensībām. 
 

3. Saņeto iesniegumu izskatīšana 
3.1."Dienvidkurzeme" iesniegums par sacensību organizēšanu 01.10.2022. 

R.Lilienšteins informē, ka ir saņemts iesniegums no sacensību organizatora 
“Dienvidkurzeme” ar lūgumu atļaut organizēt 01.10.2022. sacensības “Līgo” trasē. 
R.Lilienšteins norāda, ka komisija neiebilst par papildus sacensību organizēšanu 
2022.gadā, jo sacensību sezona būs jau noslēgusies un ja ir sportisti, kas vēlas vēl braukt, 
tad LAF KK saskaņo sacensību organizēšanu, tikai nepieciešams laicīgi iesniegt visus 
nepieciešamos sacensību rīkošanas dokumentus (Nolikums, atļaujas utt). 
 
V.Saukāns norāda, ka “Dienvidkurzemes” organizatora piedāvātās sacensības ir ļoti labs 
risinājums, vai drošības spilvens priekš Folkreisa, jo ja Aizkraukles posma organizators 
nebūs pienācīgi sagatavojies noslēdzošajam Folkreisa posmam, tad būs iespējas pēdējo 
posmu pārlikt uz Priekuli “Līgo” trasi. 
 

Komisija atbalsta “Dienvidkurzemes” lūgumu un iekļauj LAF KK kalendārā sacensības 
01.10.2022. 

 
 

3.2.Ivo Gabrāna iesniegums par AX LČ 2022.gada Nolikumu (dalībnieku skaits un 
sadalījums starta laukumā) 
R.Lilienšteins informē, ka ir saņemts iesniegums no I.Gabrāna par AX LČ 2022.gada 
Nolikumu (dalībnieku skaits un sadalījums starta laukumā). 
R.Lilienšteins norāda, ļoti labi ka sportisti iesaistās un iesūta informāciju LAF KK par 
nepieciešamību precizēt lietas sacensību gada Nolikumā. Šādā veidā LAF KK var tikai 
augt un pilveidot esošos dokumentus priekš nākās sezonas. 
 
A.Odiņš norāda, ka AX LČ 2022.gada nolikumā bija izmaiņas VI nodaļā (IZLOZE, 
STARTA IZKĀRTOJUMI UN NOSASACĪJUMI KVALIFIKĀCIJAS 
BRAUCIENIEM) un neviens no sportistiem līdz šim nebija iesniedzis nekādus 
priekšlikumus par izmaiņām vai labojumiem. Ja dalībnieku skaits kādā no klasēm sasniedz 
19-24 dalībniekus, tad tiek piemērota braukšanas formula atbilstoši Nolikuma 39.punkta 
d) sadaļas nosacījumiem. 
 
V.Saukāns norāda, ka izmaiņas braukšanas kārtībā ir iespējams veikt ar sacensību 
komisāra lēmumu pirms sacensībām, līdzīgas situācijas ir bijušas iepriekš. 
 
A.Odiņš norāda, ka nepieciešamības gadījumā varam precizēt sacensībās starta 
izkārtojumu ar sacensību komisāra lēmumu, ja ir tāda nepieciešamība. 
 
Komisija ar 6 balsīm PAR apstiprina, ka izmaiņas braukšanas kārtībā ir iespējams veikt 
ar sacensību komisāra lēmumu pirms sacensībām. 
 

4. LAF KK kritēriji FIA Motorsport games 10.2022. 



R.Liliensšteins informē, ka nepieciešams LAF KK apstiprināt kritērijus FIA Motorsport 
games, kas notiks 10.2022., līdz augusta beigām, lai varētu izvērtēt iesniegtos pieteikumus 
par dalību šajās sacensībās. 
R.Lilienšteins informē, ka šobrīd ir sagatavota kritēriju tabula, kurā ir iekļautas svarīgākas 
lietas, lai LAF KK varētu izvērtēt iesniegto sportistu pieteikumus FIA Mootrsport games un 
nosūtīt labākos pārstāvjus, kas pārstāvēs Latviju “Cross car junior” un “Cross car senior” 
klasēs. Nosūtīšu vērtēšanas kritērijus LAF KK locekļiem, lai nākamajā LAF KK sapulcē 
varam apstiprināt. 
 
Komisija pieņem zināšanai. 
 

5. Citi jautājumi 
NAV 
 

6. Nākamās sēdes datuma noteikšana 
Komisija vienojas, ka nākamā sapulce tiks organizēta 16.08.2022. 

 
Sapulce noslēdzas 20:15 

 
 
 
 
LAF Krosa komisijas vadītājs     Reinis Lilienšteins 


