
LAF DRIFTA KOMISIJAS, DRIFTA DARBA GRUPAS 

SAPULCE 2022-03 

PROTOKOLS:  

 

 

Rīga, 2022. Gada 4.decembris 

Plkst.: 14:30 Rīga 

 

Sapulcē piedalās drifta darba grupas locekļi: 

Elīne Berķe 

Jānis Blušs 

Žans Klave 

Dainis Akmentiņš 

Gunārs Ķeipāns 

Laila Ķeipāne 

Dāvis Mangalis 

 

Sapulci protokolē: 

Elīne Berķe 

 

1. Ziņojums no DK tehniskā komisāra par tehnisko noteikumu 

izmaiņām 

Tehniskais komisārs ziņo, ka līdz Decembra vidum tiks pabeigti visi 

tehniskie noteikumi, izmaiņas neplānojas, tikai iziešana cauri un 

pārbaudīšana, sportistiem līdz 01.12.2023 jau tiks izziņoti nolikumi. 

 

2. Par licenču maksām un citas izmaksas. 

Darba grupa nolemj 2023. Gada sezonā palielināt licenču maksu Semi Pro 

klasei un Street saistībā ar LAF licenšu daļas maksas palielināšanu  

Licenču maksas 2023.gada sezonā drifta sacensībās būs 100 EUR street un 

semi pro un 110 eur PRO klasei.  

Papildus tiek lemts, ka individuāliem pasākumiem licenču maksas 

vienreizējās, kas nav gada ieskaitēs būs 10 EUR. Organizatoriem, kuri reizi 

sezonā rīko sacensības- pasākumus saistībā ar drifta disciplīnu maksa par 

rīkošanu būs 200 EUR. 



Drifta halles drifta traiku kausam, kuri 2022 gadā sacensību reģistrēšanās 

maksu neveica no 2023 gada tie būs 80 eur par posmu. Plus Drifta traiku 

kausam LAF sistēmā tiks izveidota atsevišķa licence tieši šīm sacensībām, 

maksu saskaņojot ar LAF pusi, jo iepriekšējā maksa 10 eur nesedz LAF daļu 

un tādejādi komisijai nepaliek nekas. 

 

3. Par NOLIKUMIEM 

Tiek noteikts līdz Decembra vidum izstrādāt 5 min  noteikumus, par 5+5, 

un papildus atrunāt nianses. Papildus par tehniskā komisārā pārbaudi pirms 

remonta integrēt nolikumā. 

Baltijas nolikumā ietvert Top24 

Hot pit area no TOP8 integrēt nolikumā- atrunāt. 

 

4. PAR KALENDĀRU 

Kalendārs ir pabeigts, bet atkal gaidām uz Igaunijas pusi. Informācija 

pašlaik trūkst par Igaunijas Street posmu un Pro viena posma norises 

vieta. 

Latvijas Drifta čempionātā PRO klasei būs 7 posmi- 4 posmi Latvijā. 

 

5. Vispārīgi jautājumi par driftu un sacensībām 2023.gadā 

 Baltijas semi pro ieskaite būs no 2023 gada 

 Junioru kauss oficiāls kauss LAF drifta komisijā 

 Baltic ladies cup- jauna ieskaite, ko veiks Latvijas puse. 

 Jaunas tiesnešu vestes trases un LAF tiesnešiem. 

 Sezonas abonements. 

 Diskusijas par DMEC 

 Diskusijas par sacensību norises dienām 

 Numuru reģistrēšanās atvēršana 

 Informācija par budžetu 

 

 

 

12.12.2022 


