DRIFTA VĒRTĒŠANAS TIESNEŠI
LATVIJAS DRIFTA KAUSS UN LATVIJAS DRIFTA ČEMPIONĀTS

Par drifta vērtēšanas tiesnešiem driftā- Latvijas drifta čempionātā, Latvijas drifta kausā, Baltijas
drifta čempionātā, kā ari citos starptautiskos seriālos, kas notiek Latvijā un citās Baltijas valstīs, var
būt:
1. LAF drifta komisijas un drifta komisijas apstiprināti vērtēšanas tiesneši.
2. Vērtēšanas tiesneši, kas ir tiesājuši vismaz 5 Latvijas drifta posmus. Periodā no 2013.gada.
3. Jaunie vērtēšanas tiesneši, kurus apstiprina drifta komisija un, kuri ir bijuši vismaz divos drifta
posmos kā stažieri un vērojuši drifta tiesnešu darbu.
4. Lietuvas vai Igaunijas vērtēšanas tiesneši, kuri ir apstiprināti no Igaunijas vai Lietuvas drifta
galveno pārstāvju puses.
5. Latvijas drifta kausa vai Latvijas drifta čempionāta braucēji, kuriem ir bijusi braucēja licence
laika posmā no 2014. Gada.
6. Citu starptautisko seriālu apstiprinātie tiesneši, par kuriem informāciju nodod starptautisko
seriālu rīkotāji.
7. Tiesneši , kuri ir noklausījušies FIA tiesnešu kursus, un stažējušies vismaz vienās sacensībās, kā
stažieri.

Vērtēšanas tiesnesis var būt jebkurš cilvēks, kurš atbilst kādai no augstāk minētājām prasībām
un var pildīt vērtēšanas tiesneša pienākumus drifta sacensībās 2021.gada sezonā un, kurš pirms
sacensībām ir apstiprināts no Drifta Komisijas puses, ja viņam nav izsniegta drifta tiesnešu licence
konkrētajā sezonas gadā.
Vērtēšanas tiesnešu licences izsniedz balstoties uz drifta darba grupas iesniegumu LAF ,
sezonas sākumā, par vērtēšanas tiesnešiem.
Vērtēšanas tiesneši, kuri ir saņēmuši vērtēšanas tiesneša licenci 2021.gada sezonā drīkst
vērtēt tikai LAF un citu ASN apstiprinātās un saskaņotās sacensībās. Vērtēšanas tiesnešiem, kuri ir

saņēmuši LAF izdotās vērtēšanas tiesnešu licences par prioritātēm jāizvirza savas valsts notiekošos
sacensību posmus, gan kausa, gan čempionāta. Nelikumīgu, nesaskaņotu sacensību tiesāšana,
neskaitot drifta šovus, promo sacensības, kas arī saskaņots ar darba grupu, vērtējošajam
tiesnesim var tikt noņemta licence vai izteikts brīdinājums, tas pats attiecas darbojoties ārvalstīs
citu ASN nesaskaņotās sacensībās.
Drifta vērtēšanas tiesnešiem ir jābūt korektiem, aizliegts uzspiest savu viedokli citiem
tiesnešiem, aizliegts ietekmēties no apkārtējiem, vērtēšanas tiesnesim jābūt indivīdam, kurš ir
spējīgs pastāvēt par savu viedokli, neiespaidojoties no apkārtējajiem apstākļiem.
Drifta tiesnešiem kopā ar sacensību organizatoru ir jāsagatavo drifta trases.
Drifta vērtēšanas tiesneši tiesā sacensības balstoties uz dokumentu- Drifta vērtēšanas kritēriji
2021.gada sezona, Pielikums Nr.2

