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Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas: Ramūnas Šaučikovas 
Komiteto nariai: Migl÷ Žalnierukynien÷, Vladas Vaitkus, Edvinas Pagirskas, Žilvinas Juršys. 
 
Pos÷džio pirmininkas - Ramūnas Šaučikovas 
Pos÷džio sekretorius(÷) - nebuvo renkamas 
 
Darbotvark ÷s klausimai: 
 

1. Lietuvos automobilių ralio čempionato III-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų I-o etapo ra-
lio „Vilnius 2012“ starto tvarkos patvirtinimas. 

2. 2012 m. LASF taur÷s reglamento 9 punkto pataisymas d÷l korektūros klaidos. 
3. Lietuvos automobilių ralio čempionato IV-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų II-o etapo ra-

lio „Saul÷ 2012“ papildomų nuostatų su visai priedais tvirtinimas. 
 
1. KLAUSIMAS. Lietuvos automobili ų ralio čempionato III-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio 

varžybų I-o etapo ralio „Vilnius 2012“ starto tvarkos patvirtinimas. 
Siūlyta patvirtinti Lietuvos automobilių ralio čempionato III-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio varžy-
bų I-o etapo ralio „Vilnius 2012“ starto tvarką. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. (gauti visų Komiteto narių pritarimai el.laiškais). 
Nutarta. Patvirtinti Lietuvos automobili ų ralio čempionato III-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ra-
lio varžybų I-o etapo ralio „Vilnius 2012“ starto tvark ą. 
 

2. KLAUSIMAS. 2012 m. LASF taur÷s reglamento 9 punkto pataisymas d÷l korektūros klaidos.  
Pirmininkas paaiškino, kad 2012 m. LASF taur÷s automobilių ralio varžybų ( toliau tekste –ARV) reglamen-
to 9 punkte įsiv÷l÷ klaida d÷l korektūros ir teksto surinkimo, tod÷l pasiūlyta, vadovaujantis BLASOVS 2.2. 
punkto a) papunkčiu, atlikti 2012 m. LASF taur÷s ARV reglamento 9 punkto pataisymą sekančiai: lentel÷s 2-
a eilut÷, klas÷ SG-2, iki 2000ccm ( vietoje priekiniai varomieji ratai, nauja redakcija - du varomieji ratai ).  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. (gauti visų Komiteto narių pritarimai el.laiškais). 
Nutarta. Vadovaujantis BLASOVS 2.2. punkto a) papunkčiu, patvirtinti 2012 m. LASF taur ÷s auto-
mobilių ralio varžybų reglamento 9 punkto pataisymą ir lentel÷s 2-ą eilutę išd÷styti sekančiai - „SG-2, 
iki 2000 ccm, (du varomieji ratai)“. 
 

3. KLAUSIMAS. Lietuvos automobili ų ralio čempionato IV-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio 
varžybų II-o etapo ralio „Saul÷ 2012“ papildomų nuostatų su visai priedais tvirtinimas. 

Siūlyta ptvirtinti Lietuvos automobilių ralio čempionato IV-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų 
II-o etapo ralio „Saul÷ 2012“ papildomus nuostatus su visai priedais. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. (gauti visų Komiteto narių pritarimai el.laiškais). 
Nutarta patvirtinti Lietuvos automobili ų ralio čempionato IV-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio 
varžybų II-o etapo ralio „Saul÷ 2012“ papildomus nuostatus su visai priedais. 

Priedas: Lietuvos automobilių ralio čempionato III-o etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų I-o 
etapo ralio „Vilnius 2012“ starto tvarka – 1 lapas. 
Viso protokolo lapų: 1 (vienas). 
 
Pos÷džio pirmininkas                                                                                         R.Šaučikovas 


