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

1 https://streamable.com/fqoea1 5:00 1 R. Kirilovs, R. Vītols, M. Riekstiņš
10 sek. Kirilovam, nebremzēja, leca 
iekšmalā un izraisīja smagu sadursmi

R.Kirilovam piemērot sodu +5sek par 
sadursmes izraisīšanu, kā rezultātā konkurents 
pazaudēja vienu vairākas pozīcijas.

R.Kirilovam piemērot sodu +5sek 
par sadursmes izraisīšanu, kā 

rezultātā konkurents pazaudēja 
vienu vairākas pozīcijas.

2 https://streamable.com/8t0jkp 5:00 1 Ainārs Jenčs, Uģis Madalāns

5 sek. Madalānam vai Sacīkšu 
incidents. AJ reaģēja uz incidentu un 
nobremzēja, uz ko nenoreaģēja UM

Nav sods, sacīkšu incidents. Nepamanīja, ka 
auto apstājies. Pēc sadursmes gaidīja

Sacīkšu incidents

3 https://streamable.com/2ib30c 5:40 1
J. Odorovskis, Gunārs Razgals, Andris 
Slišāns

10 sek. Odorovskim, apdzina ārpus 
trases robežām un bremzēja par vēlu 
izraisot sadursmi

J.Odorovskim piemērot sodu +5sek par 
atspiešanos pret konkurentu, kā rezultātā 
konkurnets pazaudēja vienu vai vairākas 
pozīcijas

J.Odorovskim piemērot sodu +5sek 
par atspiešanos pret konkurentu, 

kā rezultātā konkurnets pazaudēja 
vienu vai vairākas pozīcijas

4 https://streamable.com/kzm1zl 6:05 1 Ainārs Jenčs, R. Vītols
5 sek. Vītolam par bīstamu 
atgriešanos trasē

Brīdinājums par bīstamu atgriešanos trasē - 
pēc sadursmes konkurents nezaudēja 
pozīcijas

Brīdinājums par bīstamu 
atgriešanos trasē - pēc sadursmes 

konkurents nezaudēja pozīcijas

5 https://streamable.com/9r0tor 6:32 2 Ainārs Jenčs, R. Vītols
10 sek. Jenčam, neatstāja vietu, RV 
ietriecās riepās

Jenčam piemērot +10sek sodu par braukšanu 
ārpus trases robežām un sadursmes 
izraisīšanu ar konkurentu, kā rezultātā 
konkurents pazaudēja vienu vai vairākas 
pozīcijas

Jenčam piemērot +10sek sodu par 
braukšanu ārpus trases robežām 

un sadursmes izraisīšanu ar 
konkurentu, kā rezultātā 

konkurents pazaudēja vienu vai 
vairākas pozīcijas

6
https://streamable.com/ejc3u9 
https://streamable.com/n7kvxk 2, 3 J. Odorovskis

Atkal agresīva bloķēšana, viņa 
kustības atdarina aizmugurē esošā 
dalībnieka kustības

Abos linkos viss ok, nav mainīta trajektorija 
pirms līkuma vairāk, kā 2x.

Nav pārkāpti noteikumi

7 https://streamable.com/wm17ih 12:33 6 J. Odorovskis, R. Kampuss
RK stūre nedaudz pa labi, JO, stūre 
nedaudz pa kreisi, sacīkšu incidents Sacīkšu incidents Sacīkšu incidents

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

8 https://streamable.com/3c8h7d 4:50 1
J. Odorovskis, A. Razgals, Dz. Raits, A. 
Slišāns

20 sek. Odorovskim, pirmajā līkumā 
nesabremzējās, incidents pirmā apļa 
pirmā līkumā, vainu pastiprinoši 
apstākļi

J. Odorovskim piemērot 5sek par sadursmes 
izraisīšanu, kuras rezultātā konkurents 
pazaudēja vienu vai vairākas pozīcijas. 
Odorovskis turēja nospiestu bremzi līdz galam 
un brauca taisnā virzienā. Nebija iespēja 
izvairīties no priekšā esošās burzmas un 
kontaktiem.

J. Odorovskim piemērot 5sek par 
sadursmes izraisīšanu, kuras 

rezultātā konkurents pazaudēja 
vienu vai vairākas pozīcijas.

9 https://streamable.com/m9o1rx 4:53 1
D. Rinkevicius, U. Madalāns, A. Jenčs, A. 
Razgals

Sarežģīta situācija, bet manuprāt 
sacīkšu incidents Sacīkšu incidents Sacīkšu incidents

10 https://streamable.com/q2c34e 4:52 1 R. Kirilovs, R. Kampuss, R, Vītols R. Kirilovs 10 sek. divreiz bīstami atgriezās trasē

Nav sods, Kirilovs neatgriezās agresīvi, turēja 
taisnu slaidu līniju, konkurenti kontakta brīdī 
atradās ārpus normālajām trases robežām, 
kuras plānoja Kirilovs.

Sacīkšu incidenti

11 https://streamable.com/rree4g 5:10 1 J. Odorovskis, A. Jenčs

J. Odorovskis 10 sek. par vietas 
neatstāšanu, AJ beidzās sacīkste ar 
šo incidentu

J.Odorovskim piemērot +5sek par bloķēšanu, 
taču tā nebija agresīva un apzināta. Auto 
brauca taisnā virzienā, taču nepamanīja, ka 
konkurents jau piebraucis tik tuvu

J.Odorovskim piemērot +5sek par 
bloķēšanu

12 https://streamable.com/v3riqi 6:00 1 J. Odorovskis, R. Vītols
Diskvalifikācija Vītolam, ļoti rupjš 
manevrs, JO sacīkste beidzās

Vītolam piemērot +10 sek par bīstamu 
atgriešanos trasē ar mērķi strauji šķersot trasi, 
lai iebrauktu pit, stop, nepārliecinoties, vai 
netraucēs konkurentiem.

Vītolam piemērot +10 sek par 
bīstamu atgriešanos trasē
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