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LASF RALIO KOMITETO POS öDŽIO  
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2011 08 02  16:00 val.  
Kaunas 

 
Pos÷džio pirmininkas –Ričardas Abelkis 
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷. 
 
Dalyvauja: 
Komiteto  nariai:  Algirdas Gricius, Žilvinas Juršys, Jonas Balčiūnas,  Rimantas Volungevičius, 
Gintaras Šadauskas, Edvinas Vašteris. 
Nedalyvavo: Algirdas Bilevičius, Gintaras Kaminskas. 
 
 
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. LARČ IV etapo ralio „Latgale  2011“ aptarimas;  
2. Gauto „Prašymo“ ir „Pretenzijos“ svarstymas;  
3. LARČ VI etapo, LASF Taur÷s V etapo, ralio „Classic „Druskininkai-2011“ trasos 

pristatymas ir papildomų nuostatų svarstymas;  
4. LARČ V etapo „300 Lakes Rally“ starto tvarkos tvirtinimas;  
5. Diskusija d÷l 2012 m. ralio čempionato pravedimo;  
6. Kiti klausimai.  

6.1. Informacija apie pasiruošimą LASF taur÷s IV etapui. 
 
 
SVARSTYTA. 1 darbotvark÷s klausimas. Ralio „Latgal÷ -2011“ aptarimas. 
Algirdas Gricius pristat÷ steb÷tojo ataskaitą.  
Komiteto nariai aptar÷ varžybų pravedimą.  
Pasiūlyta. LARČ etapą vykdant Latvijoje iš anksto aptarti ir pasirašyti susitarimą d÷l starto tvarkos 
sudarymo.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
SVARSTYTA. 2 darbotvark÷s klausimas. Gautų prašymų svarstymas.  
2.1. Pristatyta M-Rally team  direktoriaus pretenzija d÷l reklamos sutarties pažeidimo. 
Pasiūlyta. Parašyti atsakymą, kad keičiamas reklamos sutarties punktas ir mokestis raliui „300 
Lakes Rally 2011“ sumažinamas iki 1000, Lt. 
Bendru sutarimu pritarta.  
Nutarta. Vadovaujantis Reklamos sutarties  2.4 ir 2.6 punktais, pakeisti sutarties 2.1 punkto 
4) papunktį:1000,- (vieną tūkstantį litų) ne v÷liau kaip 4-ios kalendorin÷s dienos iki V-ojo 
2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo varžybų starto.“  
 
Diskutuojant apie privalomos reklamos naudojimą ant sportinių automobilių, pasiūlyta iki ralio 
„300 Lakes Rally -2011“ pradžios paruošti raštą sportininkams, kad atkreiptų d÷mesį į pavardžių 
rašymą ant sportinių automobilių stiklų ir ekipažams, kurie nesilaikys T-2011 punktų 7.2. ir 7.2.1 
reikalavimų, pritaikyti pinigines baudas. 



Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
 
2.2. Pristatytas ASK „Vaišvyda“ klubo prezidento D. Jociaus prašymas, kuriame prašoma 
išnagrin÷ti situaciją, kokiu pagrindu užsiregistravus ralyje „Estonia 2011“ viename iš Baltijos šalių 
čempionato etapų, ekipažui D. Jocius / G. Žliubas buvo suteiktas St. Nr. 84. Taip pat prašoma 
išsiaiškinti kaip bus vykdomas paskutinis NEZ etapas Sarema ralis, kuris taip pat vyks Estijoje.  
Pasiūlyta parašyti raštišką kreipimąsi „Estonia 2011“ ralio organizatoriui ir Latvijos bei Estijos 
federacijoms.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
  
SVARSTYTA. 3 darbotvark÷s klausimas. LARČ VI etapo, LASF Taur÷s V etapo,  ralio „Classic 
„Druskininkai-2011“ trasos pristatymas ir papildomų nuostatų svarstymas. 
Apie pasiruošimą varžyboms papasakojo J. Balčiūnas.  Taip pat informavo, kad jau baigiamas kurti 
varžybų tinklalapis, kuriame bus skelbiama papildoma informacija dalyviams ir žiūrovams. Trasą ir 
maršrutinę kortelę pristat÷ R. Volungevičius.  
Pasiūlyta pakoreguoti maršrutinę kortelę ir patikslinti varžybų papildomus nuostatus ir paskelbti 
LASF svetain÷je po ralio „300 Lakes Rally“, rugpjūčio17 dieną. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
SVARSTYTA. 4 darbotvark÷s klausimas. LARČ V etapo „300 Lakes Rally“ starto tvarkos 
tvirtinimas;  
Pasiūlyta klausimo svarstymą atid÷ti, kol organizatoriai nepateiks preliminarios starto tvarkos. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
SVARSTYTA. 5 darbotvark÷s klausimas. Diskusija d÷l 2012 m. ralio čempionato pravedimo;  
Vyko diskusijos d÷l kai kurių pakeitimų ralio reglamente ir techniniuose reikalavimuose, 
atsižvelgiant į 2012 m. FIA pasikeitimus ir į mūsų dalyvių parką.  
D÷l 2012m. BRC komiteto nuomon÷ tokia, kad tik sudarius organizacinį komitetą bus Lietuva 
dalyvaus šiame projekte.  
A. Gricius pasiūl÷ LASF taur÷s (B lygos)  ralio dalyviams supaprastinti saugos lankų schemą, bei 
paruošti deklaraciją, kurią užpildytų lankų gamintojas, kur būtų pažym÷ta informacija apie vamzdį.  
Pasiūlyta visiems komiteto nariams pamastyti apie 2012 m. reglamentuojančių dokumentų ruošimą 
ir pastabų pateikimą. Taip pat siūloma į komiteto pos÷dį pasikviesti sportininkus, komandų 
atstovus, kurie aktyviai dalyvauja varžybose ir turi pastabų ralio reglamentuojančiuose 
dokumentuose. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
SVARSTYTA. 6.1. darbotvark÷s klausimas. Informacija apie pasiruošimą LASF taur÷s IV etapui. 
R. Jakien÷ informavo apie pasiruošimą LASF Taur÷s ARV IV etapo varžyboms. Varžybų 
organizatoriai Utenos ASK „MGEAR“ varžybas perkel÷ iš liepos m÷n. į rugpjūčio 6 dieną ir ši data 
pasiteisino, nes į varžybas  užsiregistravo apie 40 dalyvių, dalis iš jų LARČ dalyviai, kurie  prieš 
ralį „300 Lakes Ralis“ išbandys savo sportinius automobilius.  
R. Jakien÷ informavo, kad vyksta į LASF Taur÷s ARV IV etapo varžybas atstovauti LASF ir kartu 
įvertinti varžybų atitikimą keliamiems reikalavimams.  
 
 
 
Pirmininkas     Ričardas Abelkis 
 
 
 
Sekretor÷    Rasa Jakien÷ 


