
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
LASF RALIO KOMITETO POS öDŽIO  

2009 m. liepos 21 d 16:00 val. Kaunas 
 

                                                  PROTOKOLAS NR. 9   IŠRAŠAS 
 

 
Pos÷džio pirmininkas –Ričardas Abelkis 

Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷ 

 
Dalyvauja ralio komiteto nariai: Žilvinas Juršys, Darius Baltramiejūnas, Napolis Vitonis, Jonas 

Balčiūnas, Aleksandras Remiševskis, Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, LASF vice prezidentas 

Sigitas Alesius. 

 
Pos÷džio pirmininkas Ričardas Abelkis pasiūl÷ pos÷džiui sekretoriauti R. Jakienei.  
Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu. 
Pos÷džio sekretor÷ Rasa Jakien÷ 
 
Pristatyta pos÷džio dienotvark÷: 

1. LARČ III etapo, ralio „Saul÷-2009“ aptarimas;  
2. D÷l bendro Lietuvos – Latvijos ralio čempionato pravedimo 2010 metais (pristato atstovas 

iš Latvijos Janis Krastinš)  
3. D÷l LARČ sportininkų apklausos anketos sudarymo  „D÷l 2010 metų čempionato 

pravedimo“;  
4. Ralio „Aukštaitija-2009“ trasos ir MK pristatymas bei papildomu nuostatų tvirtinimas;  
5. Ralio „Aplink Lietuva-2009“ dokumentacijos pristatymas;  
6. Kiti klausimai. 
 

Pasiūlyta pos÷džio dienotvarkę papildyti KSK “Juta” prašymu.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta prie kitų klausimų  įtraukti KSK „Juta“ prašymo svarstymą.. 
 
I. SVARSTYTA. LARČ III etapo, ralio „Saul÷-2009“aptarimas. 
Pasisak÷ ralio „Saul÷ 2009“ SKK pirmininkas A.Bilevičius.  
Organizaciniu požiūriu etapas buvo pravestas gerai, atitiko čempionato etapams keliamus 
reikalavimus. Visi greituminiai ruožai išd÷styti kompaktiškai, patogūs žiūrovų steb÷jimui, gerai 
saugomi bei įdomūs sportiniu požiūriu. Sekretoriatui bei SKK sudarytos patogios darbo sąlygos, 
kas leido labai operatyviai ir be jokių v÷lavimų laikytis terminų, numatytų ralio programoje. Labai 
geranoriškai prisid÷jo Šiaulių miesto valdžia, kuri dav÷ leidimus vykdyti varžybų atidarymo ir 
nugal÷tojų apdovanojimo procedūras ant „Saul÷s miesto“ stogo.  
SKK savo sprendimu pašalino iš varžybų ekipažą Nr. 15, kuris GR-9 nusiženg÷ T-2009, punktui 
19.3 – GR rungtyje važiavo prieš rungties vykdymo kryptį. Siūlyčiau ateityje pagalvoti visiems 
organizatoriams  apie gesinimų zonų įrengimą,-A. Bilevičius.   
Pasiūlyta. Per susipažinimą su trasa, gesinimo zonas įrengti lygiai taip pat, kaip ir per varžybas.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
A. Bilevičius pažym÷jo, kad varžybų metu v÷l gautas protestas iš VšĮ EGZOTIKOS autosportas.  



A. Remiševskis pasiūl÷ apsvarstyti  išreikštą žiūrovų akciją per ralį „Saul÷-2009“, kuri 
aptarin÷jama įvairiuose spaudos leidiniuose..  
Pasiūlyta. Kadangi n÷ra jokio paklausimo, komiteto nariai pasiūl÷  šito klausimo visai nesvarstyti.  
 
 
II. SVARSTYTA D÷l bendro Lietuvos – Latvijos ralio čempionato pravedimo 2010 metais 
(klausimą pristato atstovas iš Latvijos Janis Krastinš.)  
J. Krastinš papasakojo, kad 2010 m. metais Latvijos federacija planuoja vykdyti bendrus etapus su 
Estijos federacija, tod÷l atvyko pasikalb÷ti ir d÷l bendrų etapų pravedimo Lietuvoje ir Latvijoje bei  
pasiūl÷ vykdyti Pabaltijo šalių čempionatą.  Taip pat pasiteiravo, ar LASF ralio komitetas svarst÷ 
klausimą, kas atstovaus ralio komitetą NEZ-e?  
Vyko diskusijos d÷l 2010 m. LARČ ir Pabaltijo šalių čempionatų pravedimo. 
Pasiūlyta. Deryboms d÷l bendro Lietuvos- Latvijos čempionato ir d÷l Pabaltijo šalių čempionato 
pravedimo paskirti atsakingus  komiteto narius, kurie susitikimo metu su Latvijos ir Estijos 
atstovais apsvarstytų varžybų datas, klases, kuriose būtų vedamos įskaitos ir techniniai 
reikalavimai. 
Derybose dalyvauti pasiūlyta: R. Abelkiui, A. Griciui, J. Balčiūnui.   

R. Abelkis – komiteto pirmininkas; 
J. Balčiūnas – patirtis ir kaip organizatorius; 
A. Gricius – techninių reikalavimų komiteto pirmininkas. 

Bendru sutarimu, dalyvauti derybose: R. Abelkiui, A. Griciui, J. Balčiūnui d÷l bendro Lietuvos- 
Latvijos čempionato ir d÷l Pabaltijo šalių čempionato pravedimo, pasiūlymui pritarta. 
 
 
III. SVARSTYTA. D÷l LARČ sportininkų apklausos anketos sudarymas  „D÷l 2010 metų 
čempionato pravedimo“. 
Pasiūlyta. R. Jakienei paruošti anketą ir LARČ dalyvių sąrašą su kontaktais ir padalinti komiteto 
nariams, kurie iki sekančio pos÷džio atliktų sportininkų apklausą telefonu.  
Ž. Juršys įsipareigojo apklausti 20 pirmų 2008 m. bendros įskaitos vairuotojų.  
Į anketą pasiūlyta įtraukti sekančius klausimus:  
 
Eil. 
Nr.  

Klausimai 

1 Ar ketinate dalyvauti 2010 m. LARČ čempionate? 
2 Ar sutiktum÷te dalyvauti Pabaltijo šalių (Lietuva- Latvija- Estija) 

čempionate ? 
3 Koks tur÷tų būti optimalus LARČ etapų skaičius? 
4 Ar sutiktum÷te, kad vienas LARČ etapas vyktų Latvijoje? 
5 Kokioje klas÷je ketinate dalyvauti LARČ? 
6 Ar pritariate ( standartinių-gamyklinių automobilių) „S“ klas÷s 

įvedimui? 
7 Ar reikalinga LARČ-e bendroji įskaita? 

 
Bendru sutarimu pasiūlymui paruošti anketą ir apklausti sportininkus telefonu, pritarta.  
 
 
 IV. SVARSTYTA. Ralio „Aukštaitija-2009“ trasos, MK pristatymas bei papildomu nuostatų 
tvirtinimas. 



J. Balčiūnas pristat÷ ralio „Aukštaitija-2009“  greituminius ruožus, papasakojo kokiuose 
regionuose parinktos trasos, pristat÷ maršrutinę kortelę bei papildomus nuostatus.  
Pasiūlyta LARČ dalyviams GR5 rungtį padaryti privaloma, bet neįskaitine, o  B lygos dalyviams - 
įskaitine.  
Bendru sutarimu pritarta LAR Č ir Ralio „Aukštaitija-2009“ dalyviams GR5 rungt į daryti 
neįskaitine, bet privaloma, o B lygos - įskaitine. 
 
Pasiūlyta patvirtinti LARČ IV etapo ir ralio „Aukštaitija-2009“ varžybų papildomus nuostatus. 
Bendru sutarimu nutarta patvirtinti LAR Č IV etapo ir ralio „Aukštaitija-2009“ varžyb ų 
papildomus nuostatus. 
 
V. SVARSTYTA. Ralio „Aplink Lietuva-2009“ dokumentacijos pristatymas. 
A. Remiševskis pristat÷ LARČ V etapo, ralio „Aplink Lietuvą-2009“  papildomus nuostatus, 
papasakojo, kad varžybos  numatytos dviejų dienų formato: 1-a diena 72 km asfalto, 2-a diena 34 
žvyro, Ukmerg÷s ir Anykščių rajonuose.  
Pasiūlyta LARČ V etape atsisakyti Kazlų Rūdos greituminių ruožų ir trasą sutrumpinti 20 km. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.   
 
Pasiūlyta patvirtinti varžybų papildomus nuostatus, su pasiūlytais pakeitimais,  atsisakyti Kazlų 
Rūdos greituminių ruožų. 
Bendru sutarimu nutarta patvirtinti LAR Č V etapo, ralio „Aplink Lietuv ą-2009“ varžybų 
papildomus nuostatus su pakeitimais ir sutrumpinta varžybų trasa. 
 
VI. SVARSTYTA. Kiti klausimai.  
Komiteto pirmininkas pasiūl÷ gautą KSK “Juta” parašymą perduoti apsvarstyti LASF Tarybai su 
pasiūlymu,  esant galimybei padengti nurodytam ekipažui kelion÷s (kelto) išlaidas. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.   
 
 

 

Pos÷džio pirmininkas   Ričardas Abelkis 

 

Sekretor÷    Rasa Jakien÷ 

 
 
 
 


