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Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis. 
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷. 
 
Dalyvauja: 
Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis. 
Komiteto  nariai:  Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius,  Žilvinas Juršys, Edvinas Vašteris, Jonas 
Balčiūnas,  Aleksandras Remiševskis, Gintaras Kaminskas. 
Viceprezidentas Sigitas Alesius. 
Nedalyvauja komiteto narys Napolis Vitonis. 
 
D÷l pos÷džio vedimo tvarkos. 
Pos÷džio pirmininkas atsiklaus÷ komiteto narių ar n÷ra prieštaraujančių d÷l komiteto pos÷džio įrašo 
darymo.  
Visi -  už.   
Nutarta daryti komiteto pos÷džio įrašą.  
 
Darbotvark ÷je: 
 

1. Ralio „Vilnius-2011“, LARČ II etapo ir LASF taur÷s ARV II etapo papildomų nuostatų ir jų 
priedų svarstymas ir tvirtinimas; 

2. Ralio „Saul÷-2011“, LARČ III etapo ir LASF taur÷s ARV III etapo papildomų nuostatų ir jų 
priedų svarstymas ir tvirtinimas; 

3. Vaizdinio klipo apie 2011 m.  NEZ etapus Lietuvoje pristatymas ir aptarimas; 
4. M. Samsono prašymo „D÷l kuro naudojimo LARČ 2011“ svarstymas; 
5. Kiti klausimai. 

 
1. SVARSTYTA. Ralio „Vilnius-2011“, LARČ II etapo ir LASF taur÷s ARV II etapo papildomų 
nuostatų ir jų priedų svarstymas ir tvirtinimas. 
Pristatyti Ralio „Vilnius-2011“, LARČ II etapo ir LASF taur÷s ARV II etapo papildomi nuostatai ir 
jų priedų. A. Remiševskis, informavo, kad po paskutinio pos÷džio dar kartą teko keisti varžybų  
trasą, vienas greituminis ruožas sutrump÷jo ir bendras ralio‚Vilnius-2011“ trasos ilgis liko 84 km.  
R. Jakien÷ informavo, kad papildomų nuostatų projektas buvo persiųstas R. Lipeikiui, kuris pateik÷ 
nemažai pastabų į kurias buvo atsižvelgta ir papildomi nuostatai buvo patikslinti.   
Diskusijos vyko d÷l serviso zonos vietos, kuri buvo numatyta Pastr÷vyje.  
Pasiūlyta: 

1. Iki balandžio 20 d. išsiaiškinti, ar galima servizo zoną perkelti į Elektr÷nus. 
2. Atlikti keletą korekcijų papildomose nuostatuose ir  maršrutin÷je kortel÷je.  
3. Patvirtinti ralio „Vilnius-2011, LARČ II etapo ir LASF taur÷s ARV II etapo 

papildomus nuostatus ir jų priedus su pasiūlytomis korekcijomis.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
NUTARTA. Patvirtinti ralio „Vilnius-2011, LAR Č II etapo ir LASF taur ÷s ARV II etapo 
papildomus nuostatus ir jų priedus su pasiūlytomis korekcijomis.  
 
 



2. SVARSTYTA. Ralio „Saul÷-2011“, NEZ šalių ralio čempionato V etapo, LARČ III etapo ir 
LASF taur÷s ARV III etapo papildomų nuostatų ir jų priedų patvirtinimas.  
E. Vašteris pristat÷ ralio „Saul÷-2011“, NEZ šalių ralio čempionato V etapo, LARČ III etapo ir 
LASF taur÷s ARV III etapo papildomus nuostatus ir jų priedus.  
Pasiūlyta: 

1. Atsižvelgiant į prieš tai nagrin÷tus ralio „Vilnius-2011“ varžybų papildomus 
nuostatus, pasiūlyta patikslinti ralio „Saul÷-2011“ papildomus nuostatus ir 
maršrutines korteles. 

2. Patvirtinti ralio „Saul÷-2011“, NEZ šalių ralio čempionato V etapo, LARČ III etapo 
ir LASF taur÷s ARV III etapo papildomus nuostatus ir jų priedus su pasiūlytomis 
korekcijomis.   

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
NUTARTA. Ralio „Saul ÷-2011“, NEZ šalių ralio čempionato V etapo, LARČ III etapo ir 
LASF taur ÷s ARV III etapo papildomus nuostatus ir jų priedus su pasiūlytomis korekcijomis.  
 
 
3. SVARSTYTA. Vaizdinio klipo apie 2011 m.  NEZ etapus Lietuvoje pristatymas ir aptarimas. 
R. Jakien÷ primin÷, apie pra÷jusiame pos÷dyje nagrin÷tą klausimą, d÷l vaizdinio klipo paruošimo 
apie du NEZ šalių ralio čempionato etapus (ralis „saul÷“ ir „300 Lakes Rally“) , kurie vyks 2011 m. 
Lietuvoje. Min÷ta medžiaga buvo užsakyta, tam , kad LASF atstovai, dalyvaujantys NEZ šalių 
susitikime Estijoje, kovo 26, gal÷tų įteikti kompaktus, kaip reprezentacinę medžiagą užsienio šalių 
atstovams apie varžybas, organizatorių, infrastruktūrą. Tačiau peržiūr÷jus gautą 2 min. trukm÷s 
įrašą, paaišk÷jo, kad informacija per skurdi ir jos neverta platinti.  
Pasiūlyta. Kreiptis į klipo reng÷ją, kad paruoštų išsamesnę medžiagą, anglų kalba ir tik tuomet 
svarstyti klausimą d÷l apmok÷jimo. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
NUTARTA. Kreiptis į klipo reng÷ją, kad paruoštų išsamesnę medžiagą  apie NEZ šalių ralio 
čempionato Lietuvoje, anglų kalba ir tik tuomet svarstyti klausimą d÷l atsiskaitymo.  
 
 
4. SVARSTYTA. M. Samsono prašymas „D÷l kuro naudojimo LARČ 2011“. 
Kadangi LARČ dalyvaujantys automobiliai turi atitikti FIA „J“ priedo 252 str. 9.1 punkto 
reikalavimus ir nei vienas iš komiteto narių negali užtikrinti, ar prašyme minimas kuras atitiks 
keliamus reikalavimus (leidžiamą deguonies kiekį, alkoholio kiekį) , tod÷l pasiūlyta,  M. Samsonui 
atsakyti į prašymą, kad 2011 m. LARČ visų dalyvių automobiliai privalo naudoti tik kurą atitinkantį 
FIA „J“ priedo 252 str. 9.1 punkte nurodytus reikalavimus. 
NUTARTA. M. Samsonui atsakyti į prašymą, kad 2011 m. LARČ visų dalyvių automobiliai 
privalo naudoti tik kur ą atitinkant į FIA „J“ priedo 252 str. 9.1 punkte nurodytus 
reikalavimus. 
 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas   Ričardas Abelkis 
 
 
 
Pos÷džio sekretor÷   Rasa Jakien÷ 
 


