
 
 

LAF Rallija Komisijas padomes lēmums 

Nr.3/2020 Rīgā, 30.10.2020. 

 

1. Pamatojoties uz LAF Rallija komisijas lēmumu Nr.2 no 30.09.2020 par COVID-19 

noteiktajiem ierobežojumiem, attiecīgi LAF rallija čempionāta plānotā 4.posma 

ieskaites atcelšanu rallijā “Saaremaa Rally 2020”, un 2020.gada sezonas rallija 

čempionāta nolikuma 1.7.1.apakšpunktā norādītajam “[..] LRČ čempiona tituls tiek 

izcīnīts norādītajās ieskaites grupās, ja sezonas laikā ir startējuši ne mazāk kā astoņi 

dalībnieki, un vismaz četros čempionāta posmos ir startējuši ne mazāk kā četri dalībnieki 

ieskaites grupā. Neizpildoties šiem nosacījumiem, šī ieskaite pāriet tikai uz kausa izcīņu.”,  

LAF Rallija komisijas padome nolemj:  

1.1 Noteikt Latvijas Rallija čempionāta statusu 2020.gadā tikai rallija absolūtas ieskaites 

dalībniekiem (LRČ ABS). 

1.2 Pamatojoties uz, COVID-19 noteiktajiem ierobežojumiem un LRČ ieskaites plānotā 

4.posma atcelšanu, LRČ titula piešķiršanu 2020.gada sezonā apstiprināt trīs posmos un lēmumu 

apstiprināt LAF prezidijā. 

1.3 Noteikt kausa izcīņas ieskaiti 2020.gada sezonā visiem dalībniekiem, atbilstoši rallija 

čempionāta nolikuma 1.7.apakšpunktam, izņemot LRČ ABS ieskaiti. 

1.4 Pamatojoties ar pēdējā plānotā ieskaites posma norises atcelšanu, paaugstinātie punkti 

netiek piešķirti 2020.gada sezonas kopvērtējumā. 

1.5 Pamatojoties un pēdējā plānotā ieskaites posma norises atcelšanu A.Karāmiševa 

speciālā balva netiek piešķirta 2020.gada sezonā. 

1.6 Apstiprināt publicētos 2020.gada sezonas rezultātus (pielikumā) un tos noteikt kā 

oficiālus 2020.gada sezonai. 

1.7 Ņemot vērā vālstī noteikto ārkārtas stāvokli, izvērtēt 2020.gada apbalvošanas norises 

iespējas un par pieņemto lēmumu informēt dalībniekus līdz 15.12.2020. 

 

2. Pamatojoties uz LAF Rallija komisijas lēmumu Nr.1 no 08.09.2020 Par COVID-19 

iespējamajiem noteiktajiem ierobežojumiem, attiecīgi LAF rallijsprinta un Historic 

kausa izcīņas plānotā 3. posma ieskaites atcelšanu rallijā “Rally Elektrenai 2020”,  

LAF Rallija komisijas padome nolemj:  

2.1 LAF rallijsprinta un Historic kausa izcīņas ieskaiti 2020.gadam apstiprināt divos 

posmos. 

2.2 Sakarā ar pēdējā plānotā ieskaites posma norises atcelšanu paaugstinātie punkti netiek 

piešķirti 2020.gada sezonas kopvērtējumā. 

2.3 Apstiprināt publicētos 2020.gada sezonas rezultātus (pielikumā) un tos noteikt kā 

oficiālus 2020.gada sezonai. 

2.4 Ņemot vērā vālstī noteikto ārkārtas stāvokli, izvērtēt 2020.gada apbalvošanas norises 

iespējas un par pieņemto lēmumu informēt dalībniekus līdz 15.12.2020. 

 

Pieņemts: LAF Rallija komisijas padomē 2020.gada. 14.oktobrī. 

 

Apstiprināts un saskaņots: LAF Prezidijā 2020.gada 28.oktobrī. 

 

Publicēts: LAF mājās lapā 09.11.2020.  

 

LAF Rallija komisijas vadītājs J.Krastiņš 

 


