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

1 https://streamable.com/rvsjfk 1
Gunārs Razgals, Daniels Ungurs, Raivis 
Kirilovs Sacīkšu incidents, Assetto fizika

5sek baltajam auto no kura filmēts, jo netiek 
spiesta bremze.

sods +5 sek Kirilovs

2 https://streamable.com/f5v18g 1 Jurijs Odorovskis, Gatis Zīle Brīdinājums Odorovskim par segšanos Brīdinājums Odorovskim par segšanos Brīdinājums Odorovskis
3 https://streamable.com/0vbwnn 4 Jurijs Odorovskis, Gatis Zīle Brīdinājums Odorovskim par segšanos Brīdinājums Odorovskim par segšanos Brīdinājums Odorovskis

4 https://streamable.com/wpb2w8 5 Agnis Rozītis, Rinalds Vītols
Agnis Rozītis +5 sek, neveiksmīgi 
trāpija uz augstā kerba un izsita Vītolu

Agnis Rozītis +10sek par konkurenta izsišanu, 
kurš zaudēja vairākas pozīcijas sods +5 sek Rozītis

5 https://streamable.com/usszco 5 Rinalds Vītols, Raivis Kirilovs
Raivis Kirilovs +5sek. apzināta 
izspiešana no trases

Noteikti nav sekunžu, jo no trases neizspieda, 
bet konkurentām nācās piebremzēt. 
Brīdinājums par segšanos, tāpat, kā 
Odorovskim iepriekšējās epizodēs. 

Brīdinājums Kirilovs

6 https://streamable.com/smz8y9 6 Gunārs Razgals, Gatis Zīle
Gunārs Razgals +5sek. atgriežoties 
trasē nepamanīja blakus auto

Razgalam noteikti nav sods, viņš taču 
neizbrauca no trases un neatgriezās, bet 
izbrauca līkumu pa ārējo trajektoriju. Kontakta 
brīdī Razgalam ir priekšroka un kontaktu 
izraisīja otrs auto, bet tas ir sacīkšu incidents

Nav sodi

7 https://streamable.com/ikiijf 6 Gatis Zīle, Raivis Kirilovs
Raivis Kirilovs +5sek. Veica apdzīšanu 
ar divebomb ietriecoties Gatī

Raivis Kirilovs +5sek. Veica apdzīšanu ar 
atspiešanos pret priekšā braucošo Gati sods +5 sek Kirilovam

8 https://streamable.com/a0f0dk 7 Jurijs Odorovskis, Raivis Kirilovs
Raivis Kirilovs +5sek. Nesabremzējās 
un ietriecās Jurijā

Brīdinājums.. Bremze nospiesta līz galam, 
kļūda.. kontakts un turpina bremzēt.. neko 
vairs nevarēja darīt, lai izvairītos.. Odorovskis 
tikai uz mirkli izslīd. Sacīkšu incidents.

Brīdinājums Kirilovs

9 https://streamable.com/o813j6 9 Raivis Kirilovs, Agnis Rozītis Sacīkšu incidents, Assetto fizika

Sacīkšu incidents, bet Kirilovs pārāk agresīvi 
tur apdzina, konkurents pat piebremzēja, bet 
tik un tā kontakts. Var arī būt brīdinājums 
Kirilovam

Nav sods

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

10 https://streamable.com/75l9bg 1 Jurijs Odorovskis, Agnis Rozītis

Sacīkšu incidents, Jurijs neatstāja 
vietu Agnim, pēc tam Agnis atgriezās 
trasē blakus Jurijam, kurš tajā brīdī 
grieza stūri pa labi, atkal nebija vietas 
Agnim

Pilnīgi noteikti vieta Agnim tika atstāta, bet 
Agnis par daudz izbrauca pa kreisi un ietriecās 
Jurijā. +5sek Agnim par konkurenta izsišanu, 
kā rezultātā zaudētas pozīcijas (Ja tika 
zaudētas, ja nē tad brīdinājums)

Sods +5sek Rozītis

11 https://streamable.com/9p8sh2 Andrejs Gubarevs, Rudolfs Kampuss

Andrejs Gubarevs +10 sek. Jau 
gandrīz ieskrēja, tad atlaida gāzi bet 
izejā ieskrēja, vainu pastiprinoši 
apstākļi

Andrejs Gubarevs +20 sek. Priekšā braucošā 
konkurenta izsišana, kurš kontakta rezultātā 
pazaudēja vairākas pozīcijas. Īpaši stingrs 
sods, jo auto netika apstādināts, kaut bija tāda 
iespēja, kad konkurents bija šķērsām priekšā, 
tā vietā tika izraisīts atkārtot kontakts, 
sagriežot konkurnentu pavisam. 

Sods +20sek Gubarevs

12 https://streamable.com/zsdc63
Rinalds Vītols, Jurijs Odorovskis, Valters 
Zviedris

Jurijs Odorovskis +10sek, par lielas 
sadursmes izraisīšanu

Odorovskim +5sek par pārāk agresīvu 
apdzīšanas manevru (Manuprāt nav 10sek, jo 
pats manevrs bija ok un varēja saiet, ja nebūtu 
kļūdījies un darījis to tik agresīvi. No 
sadursmes izvairīties viņš vairs nevarēja brīdī, 
kad pārbrauca pār kerbu..)

sods +5sek Odorovskis

13 https://streamable.com/im11if Uģis Madalāns, Valters Zviedris

Uģis Madalāns +5sek. Veica 
apdzīšanu ar atspiešanos pret priekšā 
braucošo Valteru

Uģis Madalāns +5sek. Veica apdzīšanu ar 
atspiešanos pret priekšā braucošo Valteru

Sods +5sek Madalāns
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14 https://streamable.com/ikfsbc Daniels Ungurs, Uģis Madalāns
Daniels Ungurs +5sek. identiski kā #4, 
bet nav zaudētu pozīciju

Daniels Ungurs +5sek par priekšā braucošā 
konkurenta apdzīšanu atspiežoties pret viņu. Sods +5sek Ungurs

15 https://streamable.com/9az8qn Daniels Ungurs, Uģis Madalāns

Uģis Madalāns +5sek. Līkumā 
nesabremzējās un ietriecās Daniela 
aizmugurē

Uģis Madalāns +5sek. Līkumā nesabremzējās 
un ietriecās Daniela aizmugurē

Sods +5sek Madalāns

16 https://streamable.com/8ka83h Andris Slišāns, Jurijs Odorovskis

Jurijs Odorovskis +5sek. trajektorijas 
mainīšana bremzēšanas zonā, ja 
nebūtu mainījis trajektoriju, sadursmes 
nebūtu Sacīkšu incidents, sodi nav

Nav sods

17 https://streamable.com/glj5xx Andris Slišāns, Agnis Rozītis Sacīkšu incidents, Assetto fizika

A. Rozītim +5sek par priekšā braucošā 
konkurenta izsišanu no trajektorijas un 
apdzīšanu uz tā rēķina (Ja tālāk neatdeva 
vietu atpakaļ)

Sods +5sek Rozītis

18 https://streamable.com/ux5mxn Uģis Madalāns, Gunārs Razgals

Uģis Madalāns +5sek. Līkumā 
nesabremzējās un ietriecās Daniela 
aizmugurē

Uģis Madalāns +5sek. par priekšā braucošā 
konkurenta izsišanu no trajektorijas un 
apdzīšanu uz tā rēķina

Sods +5sek Madalāns

19 https://streamable.com/2kyxlj Daniels Ungurs, Uģis Madalāns

Sacīkšu incidents, Ungurs devās uz 
trajektoriju, kad tur vēl bija mašīna un 
pats ielika sevi bortā

U.Madalānam +5sek, jo nenovērtēja situāciju, 
braucot ārpus trajektorijas un neatlaida gāzi 
brīdī, kad konkurents pa trajektoriju šķersoja 
viņam ceļu un ietriecās tajā, kā rezultātā 
zaudēja pozīciju.

Sods +5sek Madalāns

20 https://streamable.com/q8jm5h Jurijs Odorovskis, Dzintars Raits

Jurijs Odorovskis +5sek, par vietas 
neatstāšanu līkumā, Dzintars Raits 
vēlāk zaudēja 2 vietas

Noteikti nav sods, jo Odorovskis pats 
saslīdeja, bet konkurents pilnībā bez izmaiņām 
pa savu trajektoriju aizbrauca tālāk. 
Odorovska kļūda, bet Racing incidents

Nav sods

21 https://streamable.com/px43bx Jurijs Odorovskis, Almants Razgals
Jurijs Odorovskis +5sek, par vietas 
neatstāšanu līkumā

Noteikti nē, jo aizmugurē braucošais nebija 
pietiekami daudz blakus Odorovskim, lai 
turpinātu ieņemt trajektoriju. viņam bija 
jāatmetas. Lai trajektorija būtu tava jābūt pāri 
pusei balkus konkurentam. Racing incidents

Nav sods

22 https://streamable.com/w1uidi

A.Slišāns +10 sek par konkurenta 
atkārtotu izsišanu no trajektorijas, un 
apdzīšanu uz tā rēķina

A.Slišāns +10 sek par konkurenta atkārtotu 
izsišanu no trajektorijas, un apdzīšanu uz tā 
rēķina

sods +10sek Slišāns

23 https://streamable.com/elbvue
Sacīkšu incidents, Gunārs pagaidīja 
un atdeva vietu, zaudējot 15sek.

Sacīkšu incidents, Gunārs pagaidīja un atdeva 
vietu, zaudējot 15sek. Nav sods

Jurijs Odorovskis

Izsaka otro stingro brīdinājumu par 
braukšanas kulturas nepilnībām. 
Nākamajās seriāla sacensībās 
jauzlabo braukšanas kultūra, vai arī 
draud izslēgšana no kausa 
sacensībām

Šajā gonkā, manuprāt pārāk daudziem bija 
šādas problēmas un brīdinājumi, sodi jau tika 
piešķirti un nav nepieciešams soreiz atsevišķi 
izcelt Juriju.

Nav sods

U. Madalāns

Izteikts stingrs brīdinājums par 
braukšanas kulturas nepilnībām. 
Sacīkstē kopā izraisīti 4 sacīkšu 
incidenti, par kuriem piešķirts sods.

Brīdinājums U.Madalānam, ka pie 
atkārtotas situācijas nākamajos 
posmos var tikt lemts par DSQ

A. Rozītis

Izteikts stingrs brīdinājums par 
braukšanas kulturas nepilnībām. 
Sacīkstē kopā izraisīti 3 sacīkšu 
incidenti, par kuriem piešķirts sods.

Brīdinājums A.Rozītim, ka pie 
atkārtotas situācijas nākamajos 
posmos var tikt lemts par DSQ
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