
Digitālās Autošosejas sacensības Haralda Šlēgelmilha GT3 Kauss 2. posms 
 
INCIDENTI 
 

1. brauciens 
 
#1 Ernests Lapiņš un Dāvis Bite 
Incidenta brīdis: 1. brauciens, 1. aplis, 1. līkums 
Skaidrojums: E. Lapiņš nepietiekami bremzē un ietriecas D.Bites auto aizmugurē, to 
sagriežot un turpina braukt tālāk. D.Bite zaudē vairākas pozīcijas. 
Lēmums: Piemērot sodu E. Lapiņam +20sek 
 
#2 Dāvids Krūze un Andris Slišāns 
Incidenta brīdis: 1. brauciens 04:30 
Skaidrojums: D. Krūze līkuma izejā, braucot aiz A.Slišāna uztriecās viņa automašīnas 
kreisajam, aizmugurējam stūrīm, kā rezultātā abi sagriezās un A. Slišāns zaudēja vairākas 
pozīcijas. 
Lēmums: Piemērot sodu D.Krūzem +10sek 
 
#3 Dāvids Krūze un Dāvis Bite 
Incidenta brīdis: 1. brauciens 04:45 
Skaidrojums: D.Krūze pēc avārijas izraisīšanas nekorekti un bīstami atgriezās trasē, 
nepalaižot aizmugurē braucošos auto un ietriecās D.Bites automašīnā. 
Lēmums: Piemērot sodu D.Krūzem +20sek 
 
#4 Ernests Lapiņš un Krišs Jaunzemis 
Incidenta brīdis: 1. brauciens 07:52 
Skaidrojums: K.Jaunzemis taisnē pietuvojas E. Lapiņam un pa ārmalu piebrauc blakus 
E.Lapiņam, bet bremzēšanas vietā K.Jaunzemim netiek atstāta vieta trasē, kā rezultātā 
E.Lapiņš izraisa kontaku un K.Jaunzemi izlido no trases, pazaudējot vairākas pozīcijas. 
Lēmums: Piemērot sodu E.Lapiņam +10sek 
 
#5 Jurijs Odorovskis un Andris Vītols 
Incidenta brīdis: 1. brauciens 04:23 
Skaidrojums: J.Odorovskis braucot aiz A.Vītola bremzēšanas zonā pietiekami nesamazināja 
ātrumu un līkuma vidū nedaudz uzsita pa A.Vītola automašīnas aizmugurējo daļu, kas 
izraisīja sānslīdi A.Vītola automašīnai un vēlreiz, pietiekami nesamazinot ātrumu, 
J.Odorovskis ietriecās A.Vītola auto, kā rezultātā A.Vītols zaudēja vairākas pozīcijas. 
Lēmums: Piemērot sodu J.Odorovskim +10sek 
 

2. brauciens 
 
#6 Jurijs Odorovskis un Andris Vītols 
Incidenta brīdis: 2. brauciens 18:30 
Skaidrojums: J.Odorovskis pietiekami nenovērtējot situāciju centās pārgalvīgi iegūt pozīciju 
un ar ļoti vēlu bremzēšanu iebrauca līkuma iekšmalā brīdī, kad A.Vītols jau tuvojās līkuma 



apeksam pa savu trajektoriju, kā rezultātā J.Odorovskis ietriecās A.Vītola automašīnas 
sānos, izsitot A.Vītolu no trajektorijas. A.Vītols pozīcijas nezaudēja. 
Lēmums: Piemērot sodu J.Odorovskim +20sek 
 
#7 Jurijs Odorovskis un Kristaps Fiļipovs 
Incidenta brīdis: 2. brauciens 03:17 
Skaidrojums: J.Odorovskis pēc starta pirmajā līkumā pietiekami laicīgi un spēcīgi 
nenobremzēja, aizķerot priekšā braucošā K.Fiļipova automašīnas kreiso, aizmugurējo stūri, 
kā rezultātā izraisot masu avāriju pirmajā līkumā. K.Fiļipovs pozīciju nezaudēja. Uzreiz pēc 
sadursmes ar K.Fiļipovu J.Odorovskis ietriecās arī A. Slišāna automašīnā, kura jau bija 
stāvoša pēc sadursmes ar K.Fiļipovu. 
Lēmums: Piemērot J.Odorovskim sodu +20sek  
 
#8 Jurijs Odorovskis un Almants Razgals 
Incidenta brīdis: 2. brauciens 10:40 
Skaidrojums: J.Odorovskis trases pirmajā līkumā, braucot ļoti šaurā trajektorijā, jau pēc 
apeksa uztriecās A.Razgala automašīnas labajam, aizmugurējam stūrim, kā rezultātā 
sagrieza A.Razgala automašīnu. A.Razgals zaudēja vairākas pozīcijas. 
Lēmums: Piemērot J.Odorovskim sodu +10sek 
 
Citi lēmumi: 
Izteikt brīdinājumu Jurijam Odorovskim par pārlieku agresīvu braukšanu un lielo skaitu ar 
izraisītajiem incidentiem, kuri vairākiem sacensību dalībniekiem ievērojami ietekmēja posma 
rezultātu. Ja 3. sacensību posmā atkārtoti tiks izraisīti vairāki incidenti, tiesneši var lemt par 
braucēja diskvalifikāciju no posma un seriāla kopvērtējuma. 
 
 
Apstiprināts: sacensību galvenais tiesnesis, Kārlis Priedītis 
 
 
 


