
    
LAF Krosa komisijas 16.08.2022. sapulces protokols 

 
Sēdes numurs: 2022-7; 
Vieta: GOOGLE MEET konference. 
   

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

 2.1. LČ  autokrosā 2.posms un Folkreisa 3.posms PILSKALNI (16-17.07.2022.) 
 2.2. LČ  rallijkrosā 3.posms LAITSE (23.07.2022.) 
 2.3. LČ  autokrosā 3.posms VECPILS (30.07.2022.) 
 2.4. LČ  rallijkrosā 4.posms un BRX 3.posms VILKICIAI (06-07.08.2022.) 
 2.5. LČ  autokrosā 4.posms un Folkreisa 4.posms MŪSA (13-14.08.2022.) 
 3. 2022.gada LAF KK apbalvošanas pasākums 
 4. Citi jautājumi. 
 4.1. LAF KK kritēriji FIA Motorsport games 10.2022. 
 4.2. Publicēto rezultātu kļūdas AX 
 4.3. Bauskas sacensībās dalībnieku pieņemtie lēmumi 
 4.4. Rācijas LAF KK 
 4.5. Sacensību nolikumi Folkreiss un Rallijkross 
 

4.6. 
BRX riepas, protektors brīvs (ar roku nedrīkst griezt), svaru atšķirība LT un 
LV 

 4.7. Tehiskā komisija Smiltenē un Jēkabpilī. 
 5. 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) 
7. Jānis Kozlovskis (GOOGLE MEET) 

Sēdes dalībnieki, bez balstiesībām: 
5 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: 

 LAF KK kritēriji FIA Motorsport games 10.2022; 
 
ir izpildīti- šodien tiks apstiprināti kritēriji. 

 
 
 



2. Aizvadīto sacensību atskats: 
2.1.LČ  autokrosā 2.posms un Folkreisa 3.posms PILSKALNI (16-17.07.2022.). 
A.Odiņš informē, ka sacensības aizritēja apmierinoši. Dienas gaitā laika apstākļi bija mainīgi  
(sauss un slapjš), kas sacensības organizatoriem un sportistiem padarīja sarežģītas.  
Organizators daļēji bija ņēmis vērā LAF KK iepriekš sniegtos ieteikumus sacensību 
organizēšanai, kas sacensības ļava noslēgt tikai vēlu vakarā. Šādas sacensības tikai vēlreiz 
apliecina, ka organizēt divu dienu pasākumu šobrīd ir praktiski neiespējami. 
 
V.Saukāns informē, ka ierašanās sportistiem sacensību vietā stipri aizkavējās, kas sportistiem 
ļāva iekārtoties sev paredzētajās vietās tikai ap pusnakti un pat vēlāk. Iepriekšējās dienas 
smagās sacensības atstāja iespaidu uz tiesnešu darba spējām svētdienā, jo kopā pavadītās 
stundas trasē bija tiesnešiem par garu. Dienas noslēgumā sacensības ievilkās, jo LAF krosa 
komisijas finālbraucienā viens no sportistiem zaudēja samaņu (atgāzes salonā) kamēr 
stabilizējās situāciju un sportists tika atbilstoši aprūpēts. Pēc dažām dienām sportists tika 
izlaists no slimnīcas un dzīvīobai bīstami ievainojumi netika atklāti. 
 
2.2. LČ  rallijkrosā 3.posms LAITSE (23.07.2022.) 
J.Bergs informē, ka kopumā sacensības aizritēja labi. Uz sacensībām ieradās mazāk 
dalībnieki, kā tas bija Rīgas posmā. No skatītāju puses sacensības bija apmeklētas ļoti maz 
(Varbū 100 skatītāji). Pateicoties augstvērtīgi attīstītajam sporta kompleksam tiesnešiem bija 
iespējas vērot monitoros, kas nodrošināja praktiski visas trases video ierakstīšanu, tādejādi 
atvieglojot darbu tiesnešiem pie situācijas izvērtēšanām. Trase bija ļoti augstvērtīgi 
sagatavota. 
 
2.3. LČ  autokrosā 3.posms VECPILS (30.07.2022.) 
A.Odiņš informē, ka sacensības aizritēja ļoti labi. Trase bija sagatavota teicami un evakuācija 
sacensību laikā notika operatīvi. Ļoti laicīgi sacensības noslēdzās, lai gan dalībnieku skaits 
priekš Vecpils trases sasniedza rekorda skaitu. 
 
2.4. LČ  rallijkrosā 4.posms un BRX 3.posms VILKICIAI (06-07.08.2022.) 
J.Bergs informē, ka sacensības aizritēja labi bez īpašiem starpgadījumiem. Dalībnieku skaits 
bija apmierinošs. Latvijas-Lietuvas čempionātā piedalījās vairāk dalībnieki nekā BRX 
3.posmā. 
 
2.5. LČ  autokrosā 4.posms un Folkreisa 4.posms MŪSA (13-14.08.2022.) 
J.Bergs informē, ka sacensības bija ļoti labi apmeklētas no sportistu puses, lai gan rekordi 
nekrita. Ļoti labi tiesneši bija saplānojuši abās dienās sacensības, tai skaitā sestdienas vakarā 
dalībnieku sapilce Folkreiss braucējiem atļāva svētdien laicīgi sāk braukt un laicīgi finišēt. 
 
V.Saukāns informē, ka ierašanās sportistiem sacensību vietā bija, pretēji Pilskanu posmā 
piedzīvotajam, ļoti pārdomāta un savlaicīga. Sportisti savlaicīgi varēja veikt iekārtošanos 
dalībnieku parkā, reģistrēties un veikt tehnisko pārbaudi. Sestdienas vakarā ornaizētā 
dalībnieku sapilce ļoti labi parādīja cik Folkreisa sportisti ir disciplinēti un atsaucīgi, jo 
svētdienas rītu varēja iesākt laicīgāk un uzreiz ar braukšanu, kas sacensībām ļāva beigties ļoti 
laicīgi. Sacensībās novērojams bija kārtējais dalībnieku skaitu rekords Folkreisa disciplīnā 
(98 dalībnieki), kam par godu pirms izšķirošā fināla tika pasniegta arī garda kūka, ko bija 
sarūpējis organizators. 
 
Komisija pieņem zināšanai atskaiti par aizvadītajām sacensībām. 
 

3. 2022.gada LAF KK apbalvošanas pasākums 
R.Lilienšteins informē, ka 2022. gada labāko sportistu apbalvošanu notiks 30.09.2022. 
(piektdiena) Rīgas Motormuzējā. Apbalvošanas pasākuma scenārijs tiks izmantots 
iepriekšējais. Telpas, fotogrāfi, ēdināšana un apskaņošana jau ir rezrvēta, nepieciešams 
disciplīnu vadītājiem apkopot labākos un vienoties par kausiem. 
 
Norisinās diskusijas starp komisijas locekļiem. 



J.Bergs ierosina publicēt informāciju masu medijos, lai sportisti, kas sacenšas par 
godalgotajām vietām var rezervēt datumu, ja LAF KK ir apstiprinājusi 30.09.2022. 
 
R.Lilienšteins sagatavos kopā ar maketētājiem informatīvu materiālu, ko varētu publicēt un 
nosūtīt arī kopīgās sarakstēs. 
 

4. Citi jautājumi: 
4.1.LAF KK kritēriji FIA Motorsport games 10.2022. 
R.Lilienšteins informē, ka ir FIA Motorsport games 2022 gada kritēriji ir sekojoši: 
 

Nr. 
p.k. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

MAX 
PUNKTI 

1 Latvijas Čempionāta kopvērtējuma 
rezultāti 

50 

2 

Starptaustiska mēroga sasniegumi  
(Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts 
NITRO sacensības, NEZ, citas valsts 
čempionāts) 

30 

3 Publicitāte un atpazīstamība sociālajos 
medijos (Facebook, Instagram utt.)  

10 

4 
Tehniskais nodrošinājums  
FIA MOTORSPORT GAMES sacensībām 
(Rūpnīcas atbalsts vai pašu resursiem) 

10 

 
Ir saņemti šobrīd divi pieteikumi uz FIA cross cart senior dalību no Reiņa Nitiša un Ronalda 
Baldiņa. Lūgums Arnim Odiņam apzināt līdz 19.08.2022. apzināt vai nav vēl kāds sportiosts, 
kas no AX puses vēlas piedalīties FIA Motorsport games, lai var apkopot un izvērt visus 
pieteikumus un informēt LAF. 
 
Komisija ar 7 balsīm PAR apstiprina FIA Motorsport games 2022 kritērijus. Arnim Odiņam 
uzdots apzināt AX braucējus līdz 19.08.2022. vai kāds vēl nevēlas piedalīties FIA Motorsport 
games, lai 31.08.2022. var nominēt LAF, kas pārstāvēs KK sacensībās gada nogalē. 
 
4.2.Publicēto rezultātu kļūdas AX 
A.Odiņš infomē, ka pēc sezonas pirmajiem posmiem rezultātos ir iezagušās kļūdas 
kopvērtējuma rezultātos, ko norādījuši vairāki sportisti. Minētā problēma ir identificēta un tā 
galvenokārt ir izskaidrojama ar jauno autokrosa sekritariāta darbinieku pieredzi. Ieplānots 
nākamjos posmos piesaistīt papildus palīgu un palielināt laika intervālu starp kvalifikācijām 
un fināliem, lai izvairītos no šāda rakstura kļūmēm. 
 
R.Lilienšteins norāda, ka ir labi, ka par šādām lietām runājam. Ir cilvēcīgi kļūdīties vēl jo 
vairāk tapēc, ka dalībnieku skaits ar katru sacensību tikai pieaug. Izdaram secinājumus un 
cenšamies to novērst, būtu daudz sliktāk, ja būtu mazāk dalībnieku un nebūtu kļūdas. 
 
4.3.Bauskas sacensībās dalībnieku pieņemtie lēmumi. 
R.Lilienšteins norāda, LČ autokrosa 4.posmā Mūsas trasē, tika pieņemts GT lēmums par 
Buggy 1600 klases dalibnieka Saulius Žunda Nr.148 izslēgšanju no fināla brauciena sakarā ar 
sarkano karaogu neievērošanu, kā rezultātā sportists uzvedās neatbilstoši ētikas normām un 
nepieklājīgi aizskāra sacensību vadību un sacensību komisāru (Ziņojums Nr.3. no sacensību 
dalībnieku tiesneša), kas redzams arī video saitē: https://tiktok.com/ZMNGfqujN/ . 
 
Norisinās diskusijas starp komisijas locekļiem. 
 
V.Saukāns norāda, ka ar šo sportistu jau iepriekš ir bijušas līdzīgas domstarpības, tikai šoreiz 
tas jau pārsniedz ētikas normas, tapēc ierosinu informatīvi par šo ziņot ar Lietuvas federācijai. 
 
Komisija ar 7 balsīm PAR vienojas, ka par minēto situāciju nepieciešams sagatavot 
informatīvu vēstuli Lietuvas federācijai. 
 



4.4. Rācijas LAF KK  
M.Lapsa norāda, ka šobrīd LAF KK īpašumā esošās rācijas, it īpaši mazās, strādā slikti. 
Sacensību laikā trases posteņos esošajiem dublējošajiem palīgiem rācijas pilnvērtīgi nestrādā, 
šņāc un tas apdraud tiesnešu drošību trasē. Ierosina iegādāties LAF KK jaunas rācijas kaut vai 
10 gab. 
R.Lilienšteins norādā, ka iepriekš LAF KK sapulcē nolēmām, ka šī gada sacensības 
aizvadīsim a esošajām rācijām, ja ir nepieciešamas papildus rācijas, tad organizators izīrē. Par 
rāciju iegādi LAF KK lems pēc 30.09.2022., kad būs aizvadīta sezona un apbalvoti 2022.gada 
labākie braucēji, jo tad būs skaidri saprotams LAF KK budžets. 
 
4.5.Sacensību Nolikumi Folkreiss un Rallijkross 
R.Lilienšteins norāda, ka sezonas noslēdzošajām Rallijkrosa (10.09.2022.) un Folkreisa 
(17.09.2022.) sacensībām nepieciešams apstiprināt sacensību Nolikumus  laicīgi. 
 
4.6.BRX riepas un svaru atšķirība LT un LV 
I.Gabrāns norāda, ka BRX riepas ir brīvas to protektors brīvs, bet ar roku nedrīkst griezt. 
Nākamā gadā nepieciešams skaidrāk aprakstīt atļautās riepas, lai sportisti neimprovizētu – 
drīkst vai nedrīkt. LAT-LIT rallijkrosa sacensībās novēroju būtisku svaru precizitātes 
atšķirību (aptuveni 50kg) starp Latvijā izmantptajiem un Lietuvā izmantotajiem svariem, 
ieteiktu visa čempionāta laikā izmantot vienus svarus, lai nebūtu pārpratumi. 
 
M.Volksons norāda, ka tehniskajos noteikumos sezonas beigās precizēsim riepu aprakstu. 
Attiecībā uz svariem norādu, ka Lietuvā notiekošajā LAT-LIT čempionāta posmā tika 
izmantoti Lietuvas federācijas svari. Svari bija sertificēti, bet svaru atšķirību piefiksēju arī es. 
Nākamā gadā ņemsim to vērā un visā čempionāta laikā izmantosim vienus svarus. 
 
Komisija pieņem zināšanai sportista ieteikumus. 
 
4.7.Tehiskā komisija Jēkabpilī un Smiltenē 
M.Volksons norāda, ka tuvojas nedēļas nogale, kur sestdienā rallijkrosa sacensības ir 
Jēkabpilī un svētdienā autokrosa sacensības ir Smiltenē. Tehniskā komisija rallijkrosa 
sacensībās sāksies jau piektdien pēcpusdienā un tehniskajā komisijā strādās 3 cilvēki. 
Tehniskā komisija autokrosa sacensībās sāksies jau sestdien pēcpusdienā un tehniskajā 
komisijā strādās 4 cilvēki (2 no tiem pievienosies no rallijkrosa sacensībām). 
  

5. Nākamās sēdes datuma noteikšana 
Komisija vienojas, ka nākamā sapulce tiks organizēta 13.09.2022. 

 
Sapulce noslēdzas 20:35 

 
 
 
 
LAF Krosa komisijas vadītājs     Reinis Lilienšteins 


