
1. sacīkste Video Atkārtojuma laiksAplis Iesaistītie Lēmums KS Lēmums KP Lēmums Fināla

1 https://streamable.com/8br2d1 1:10 1 V. Zviedris, R. Kirilovs, A. Slišāns Sacīkšu incidents Sacīkšu incidents Sacīkšu incidents

2 https://streamable.com/jb85hm 3:15 2 R. Kirilovs, A. Jenčs
5sek. R. Kirilovs, apdzīšana ar 
sadursmi

Sods +5sek R. Kirilovam par konkurenta 
izsišanu no trajektorijas uz kuras rēķina tika 
veikta apdzīšana

Sods +5sek R. Kirilovam

3 https://streamable.com/c5uqu4 3:44 2 U. Madalāns, A. Slišāns Sacīkšu incidents
Brīdinājuma A. Slišānam par bīstamu 
atgriešanos trase

Brīdinājuma A. Slišānam par 
bīstamu atgriešanos trase

4 https://streamable.com/05e0y9 4:00 2 J. Odorovskis, R. Vītols Sacīkšu incidents

Sods +5sek R.Vitolam par konkurenta 
sagriešanu, kā rezultātā zaudētas vairākas 
pozīcijas

Sods +5sek R.Vitolam par 
konkurenta sagriešanu, kā 
rezultātā zaudētas vairākas 
pozīcijas

Papildus skaidrojums R.Vītola sodam: Odorovskis nesedzas, bet brauc pa trajektoriju, jo 
tajā vietā visi kārtojas uz labo malu, jo nākamais līkums ir pa kreisi. Netiek arī strauji griezts 
virsū Vītolam, bet abi saglabā slaidu līniju pa labi. Savukārt Vītols ir aiz muguras, nevis 
blakus, attiecīgi viņa uzdevums šajā brīdī ir reaģēt un atmesties, piebremzēt, griezt vairāk pa 
labi, lai netiktu izraisīta sadursme, jo viņam ir jāparedz, ka priekšā braucošā trajektorija iet 
pa labi. Attiecīgi sadursme tiek izraisīta smaga, attiecīgi sods +5sek ir pamatots un kalpo par 
piemēru, lai šādās epizodēs aizmugurē braucošais attiecīgi reaģētu. NAV PIEĻAUJAMS 
IZRAISĪT SADURSMI, JA NO TĀS IESPĒJAMS IZVAIRĪTIES. Neatkarīgi no tā, kuram ir 
priekšroka un šajā gadījumā Vītolam nebija priekšroka un tieši viņam bija iespēja izvairīties 
no sadursmes.

Ja nākamais līkums būtu pa labi, tad priekšā braucošajam trajektorija būtu uzskatāma 
saglabājama taisni gar kreiso ārējo malu. Šajā gadījumā tā būtu klasificēta, kā segšanās un 
pēc konkrētā rezultāta ar Odorovska avāriju, kā sacīkšu incidents.

Otrs tiesnesis K.Skirmanis uzskatīja, ka šis ir klasificējams, kā sacīkšu incidents, taču mans 
lēmums, kā konkrēto sacensību galvenajam tiesnesim ir piešķirt +5 sek sodu un galvenais 
arguments ir: "Nav pieļaujams izraisīt sadursmi, ja no tās iespējams izvairīties, neatkarīgi no 
tā, kuram ir uzskatāma priekšroka".

5 https://streamable.com/5e8l93 7:07 4 V. Zviedris, A. Jenčs
10 sek. V. Zviedris, apdzīšana ar 
izsišanu

Sods +10sek V.Zviedrim par konkurenta 
sagriešanu un nemēģināšanu izvairīties, 
pozīcijas neatdošanu kā rezultātā zaudētas 
vairākas pozīcijas

Sods +10sek V.Zviedrim par 
konkurenta sagriešanu un 

nemēģināšanu izvairīties, pozīcijas 
neatdošanu kā rezultātā zaudētas 

vairākas pozīcijas

6 https://streamable.com/f4583o 13:00 7 A. Slišāns, A. Jenčs 5 sek. A. Jenčs, neatstāj vietu.
Sods +5sek par vietas neatstāšanu 
konkurentam, kurš atradās blakus.

Sods +5sek par vietas neatstāšanu 
konkurentam, kurš atradās blakus.

7 https://streamable.com/yvp8z1 17:18 9 U. Madalāns, A. Jenčs
10 sek. A. Jenčs, nesabremzējas un 
izraisa smagu sadursmi

Sacīkšu incidents, pieļauta kļūda bremzēšanā, 
bremze līdz galam, tēmē uz brīvo vietu, lai 
neizraisītu sadursmi, cenšas izvairīties no 
konkurenta.

Sacīkšu incidents

2. sacīkste Video Aplis Iesaistītie Lēmums KS Lēmums KP Lēmums Fināla

8 https://streamable.com/87uruw 1:17 1 A. Rozītis, R. Kirilovs 5sek. R. Kirilovs, Izspiešana no trases

Brīdinājums A. Rozītim par pārāk agresīvu 
apdzīšanas manevru. Brīdinājums R. 
Kirilovam par parāk agresību segšanos.

Brīdinājums A. Rozītim par pārāk 
agresīvu apdzīšanas manevru. 

Brīdinājums R. Kirilovam par parāk 
agresību segšanos.

9 https://streamable.com/drxp8j 2:35 1
A. Gubarevs, U. Madalāns, A. Slišāns, J. 
Odorovskis,  A. Jenčs 5sek. A. Gubarevs,  apdzīšana ar sadursmi

Sods +5sek A.Gubarevam par pārgalvīgu 
bremzēšanu un sadursmes izraisīšanu ar 
konkurentu, kurš zaudēja vienu vai vairākas 
pozīcijas.

Sods +5sek A.Gubarevam par 
pārgalvīgu bremzēšanu un 
sadursmes izraisīšanu ar 

konkurentu, kurš zaudēja vienu vai 
vairākas pozīcijas.

10

https://streamable.com/zrk1m6

7-10 J. Odorovskis

Diskvalifikācija no posma, daudzi 
smagi pārkāpumi, ilgstoša zilā karoga 
neievērošana, vairāku sadursmju 
izraisīšana ar mašīnām līdera aplī. 
Ierosinu 30 dienu sacensību dalības 
liegumu.

Zilo karogu neievērošana, kā rezultātā 
izraisītas sadursmes ar līderiem, kuri apdzina 
pa apli. Šī iemesla dēļ un iepriekšējos posmos 
sakrātajiem brīdinājumiem par pārāk agresīvu 
braukšanu Sods - DSQ, kā arī Diskvalifiācija 
no nākamā sacencību posma

DSQ no posma un Diskvalifikācija 
no nākamā sacensību posma

https://streamable.com/enfcio
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