Pielikums Nr.7
Latvijas Automobiļu Federācijas (LAF), ,DRIFTA KOMISIJAS noteikumi autosportistu
licencēšanai 2019, disciplīna- DRIFTS
Drifta komisija ir Latvijas Automobiļu Federācijas struktūrvienība, kas Latvijā licencē
drifta braucējus, saskaņā ar Latvijas automobiļu federācijas licencēšanas noteikumiem, kuri
balstās uz FIA kodeksu, Sporta kodeksu un citiem LAF normatīvajiem aktiem.
DRIFTA KOMISIJA licencē startēšanai sekojošajā disciplīnā:


DRIFTĀ- D LICENCE



DRIFT PRO, DRIFT STREET, DRIFT PROAM
Licences Sportistiem var tikt izsniegtas tikai pēc LAF noteikto maksājumu veikšanas.
1. Latvijas drifta kausa un Latvijas drifta čempionāta licencēšanas noteikumi
Nepieciešamie dokumenti.

1.1.
Lai

sportists

saņemtu

licenci

startēšanai

drifta

sacensībās

ir

nepieciešams

http://www.laflicences.lv/licenses iesniegt sekojošus dokumentus:
Apdrošināšanas Polise.
a) Apdrošināšanas polisei jābūt derīgai uz brīdi, kad sportists ir paredzējis piedalīties
konkrētajās sacensībās. Apdrošināšanu var pasūtīt arī uz vietas šajā laflicences.lv
mājas lapā;
b) Apdrošināšanas polises apdrošinājuma summai ir jābūt ne mazākai kā EUR 1500,(viens tūkstotis pieci simts eiro);
c) Apdrošinājuma devējam ir jāapņemas segt zaudējumus, kas saistīti ar traumām, kuras
guvis sportists piedaloties drifta sacensībās;
Vadītāja apliecība.
a) Sportistiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ir nepieciešama vismaz viena vecāka
rakstiska atļauja piedalīties drifta sacensībās, kura jābūt notariāli apliecinātai, vai
pašrocīgi parakstīta atļauja no abu vecāku puses, LAF pārstāvja klātbūtnē , uzrādot
personas identitātes un radniecības apliecinošos dokumentus;
b) Ja braucējam, kurš jau ir sasniedzi 18 g.v. tomēr nav iegūta vadītāja apliecība, par to
atsevišķi jāinformē drifta darba grupa lai izskatītu šo jautājumu.
Medicīniskā izziņa.
Medicīniskai izziņai jābūt derīgai uz pašreizējo gadu, kurā sportists ir paredzējis piedalīties
drifta sacensībās, derīga ģimenes ārsta izsniegta izziņa. Medicīniskajā izziņā ir jābūt ārsta
atzīmei:
„Praktiski vesels atļauts piedalīties autosporta sacensībās”; JA MEDICĪNISKĀ IZZIŅA
NETIEK IESNIEGTA PĒC JAU ATKĀRTOTA LŪGUMA, ORGANIZATORIEM IR TIESĪBAS
AIZLIEGT PIEDALĪTIES SPORTISTAM SACENSĪBĀS.
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Sportistiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, pēc pieprasījuma, jāiesniedz Medicīniskā
sporta dispansera izziņa par vispārējo veselības stāvokli.

1.2. Braukšanas Eksāmens
Lai sportisti būtu tiesīgi saņemt LAF licenci, kas ļautu piedalīties drifta sacensībās
sportistiem ir jānokārto braukšanas eksāmens.
Konkrēti datumi (laiks un vieta) par iespējām nokārtot braukšanas eksāmenu, kā arī to drifta
komisijas, drifta darba grupas locekļu vārdi un uzvārdi (ar kontaktinformāciju), kuri tiks iecelti
kā pilnvarotie veikt attiecīgus ierakstus pieteikuma veidlapās, tiks publiskoti LAF mājas lapā,
vismaz vienu nedēļu iepriekš pirms pirmajām drifta sacensībām.
- PRO klasē braukšanas eksāmens ir jākārto tikai tiem sportistiem, kuri plāno braukt
Latvijas Drifta Čempionātā pirmo gadu. Tiem sportistiem, kuri jau bija 2018. Gada
sezonā ir ieguvuši PRO klases drifta licenci un tiem, kuri 2018.gada sezonas
kopvērtējumā Latvijas Drifta kausa ProAM klasē ir palikuši no 1-10v.kopvērtējumā,
licencēšanās nav nepieciešama.
-

ProAm klasē licencēšanās nepieciešama tiem sportistiem, kuri taisās braukt Latvijas
drifta kausa ProAm klasē pirmo gadu un tiem, kuri 2018. Gada Latvijas Drifta kausa
ProAm klases sezonas kopvērtējumā pēc punktiem palikuši ārpus Top32.

-

Latvijas drifta kausa Street klasei atsevišķi licencēšanās braucieni nav nepieciešami.

Lai iegūtu drifta licenci 2019.gadā sportistiem, kuri minēti augšā esošajos punktos, Latvijas
Drifta kausa Proam klasē un Latvijas Drifta čempionāta PRO klasē, sportistam braukšanas
eksāmenā nepieciešams izpildīt 50% no uzdotā uzdevuma no vērtējošajiem licencēšanas
tiesnešiem. Vērtēšanas kritēriji tiek noteikti pēc LAF apstiprinātiem drifta vērtēšanas
kritērijiem 2019. Gada drifta sezonai. Atsevišķi licencēšanas dienā tiks izskaidrots atsevišķā
sapulcē, kas tiks prasīts no sportista , lai izpildītu licencēšanās noteikumus un iegūtu licenci
2019.gada drifta sezonai.
Licenču maksas 2019. Gadā


Latvijas drifta čempionāts gada licence 110 EUR



Latvijas drifta kauss, street un proam klases, gada licence 70 EUR



Latvijas drifta čempionāts vienreizējā licence 40 EUR



Latvijas drifta kauss vienreizējā licence 30 EUR



Komandu gada licence,10 EUR par vienu komandas dalībnieku ( komandā
maksimums var būt 4 dalībnieki)

Numuru pieteikšana notiek līdz 2019. gada 10. aprīlim rakstot eline@driftlatvia.com, vai
atsevišķi jau sacensību dienā, uz izvēles un brīvo numuru pamata!

