
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF RALIO KOMITETO POS öDŽIO  

PROTOKOLAS NR. 2011-13 
 

2011 12 21  16:00 val.  
Kaunas 

Pos÷džio pirmininkas –Ričardas Abelkis 
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷. 
 
Dalyvauja: 
Komiteto  nariai:  Algirdas Gricius,  Edvinas Vašteris,  Jonas Balčiūnas, Gintaras Kaminskas, 
Rimantas Volungevičius, Žilvinas Juršys. 
Nedalyvavo: Algirdas Bilevičius, Gintaras Šadauskas, Artūras Pak÷nas. 
Taip pat dalyvavo: Ralio „Winter Rally 2012“ organizatorius Benediktas Vanagas.  
 
D÷l pos÷džio vedimo tvarkos. 
Pirmininkas dalyvaujančių paklaus÷, ar yra prieštaraujančių, kad pos÷džio metu būtų atliekamas 
garso  skaitmeninis įrašas.  
Prieštaraujančių nebuvo. Pos÷dis pravedamas, atliekant  garso skaitmeninį įrašą.  
 
Darbotvark÷: 

1.D÷l 2012 m. LARČ etapo „300 Lakes Rally“ pasikeitusios datos patvirtinimo;  
2.2012 m. LARČ I ir II etapu dokumentacijos pristatymas, varžybų steb÷tojo patvirtinimas. 

2.1. Pristato 2012 LARČ I etapo organizatorius; 
2.2. Pristato 2012 LARČ II etapo organizatorius. 

3.Pasiūlymai d÷l starto tvarkos sudarymo 2012 m.  
4.D÷l GPS sistemos taikymo 2012 m. ralio čempionatuose;  
5.D÷l NEZ ir BRC etapų pravedimo bei oficialaus kreipimosi į Latvijos bei Estijos federacijas;  
6.D÷l LARČ logotipo patvirtinimo;  
7.Kiti klausimai.  

 
Pasiūlyta patvirtinti pos÷džio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu darbotvark÷ patvirtinta. 
 
SVARSTYTA. 1 darbotvark ÷s klausimas. D÷l 2012 m. LARČ V etapo „300 Lakes Rally“ 
pasikeitusios datos patvirtinimo; 
Informuota apie gautą 2012 m. LARČ etapo „300 Lakes Rally“ organizatorių prašymą d÷l varžybų 
datos pakeitimo. Prašyme paaiškinta, kad varžybų datą prašo pakeosti Zarasų raj. savivaldyb÷, bei 
dar vienas argumentas, kad ši  varžybų data sutampa su Estijos ralio čempionato etapu.    
Pasiūlyta pakeisti patvirtintą LARČ V etapo varžybų datą 2012-08-10/11 į 2012-08-17/18 
Bendru sutarimu pritarta. 
Nutarta. Patenkinti Organizatori ų prašymą ir  pakeisti patvirtint ą LARČ V etapo varžybų 
datą iš 2012-08-10/11 į 2012-08-17/18. 
 
 
SVARSTYTA. 2 darbotvark ÷s klausimas. 2012 m. LARČ I ir II etapu dokumentacijos 
pristatymas. 

2.1. Pristato 2012 LARČ I etapo organizatorius; 



Benediktas Vanagas pristat÷ 2012 LARČ I etapo varžybų koncepciją, ralio žem÷lapį ir maršrutinę 
kortelę. Kaip ir pra÷jusiais metais numatoma daryti karuselines varžybas, žiūrovų zonas planuojama 
atskirti apsaugin÷mis tvorel÷mis. Benediktas pažym÷jo, kad rengiantis varžyboms, prioritetu yra 
laikomas saugumas.  
Vyko diskusijos d÷l karuselinių greituminių ruožų, kadangi jau 2011 m. buvo gauta nemažai 
nusiskundimų iš dalyvių, o taip pat ir žiūrovai nelabai suprato kas vyksta. 
Pasiūlyta atsisakyti karuselinių greituminių ruožų, ir dar kartą peržiūr÷ti trasą ir pabandyti perdaryti 
maršrutinę kortelę. Taip pat pasiūlyta susisiekti su Šarūnu Liesiu ir pasikalb÷ti ar yra galimyb÷ 
perdaryti ralio maršrutą.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta ir pasiūlyta klausimą galutinai suderinti el. paštu iki gruodžio 
29 dienos, tuo pačiu suderinti ir paskelbti varžybų papildomus nuostatus. 
 
Benediktas, pasitaręs su savo komanda, išsak÷ savo poziciją ir pažym÷jo keletą kriterijų  susijusių 
su ralio saugumu d÷l kurių jis ir jo komanda mano, kad 2012 metais n÷ra galimybių pakeisti ralio 
maršruto: 

- „Ralis pailg÷ja 1val 20 min. – turint galvoje ir taip sud÷tinga situacija, kai pirmi dalyviai 
startuoja dar prietemoje, o paskutiniai finišuoja prietemoje. Dar labiau ilginti ralio negalime.  

- Antroje sekcijoje prasideda pastovus dalyvių ir žiūrovų priešpriešinis važiavimas trasoje. 
Tai yra labai nesaugu.  

- Priešpaskutinio greičio ruožo „Biliakiemis“ antro karto startas gaunasi 1.3 val. po pirmojo 
finišo. D÷l didelio išg÷rusių žiūrovų kiekio mes dar karta uždaryti greičio ruožo 
nesugeb÷tume. Tod÷l didel÷ tikimyb÷, kad tektu ji nuimti.“ 

 
2.2. Pristato 2012 LARČ II etapo organizatorius; 

Edvinas Valteris pristat÷ LARČ II etapo trasą, maršrutinę bei varžybų papildomus nuostatus. 
Antrojo etapo varžybas planavo daryti dviejų dienų formate, tačiau įskaitant susipažinimą su trasa, 
viskas  vyktų tris dienas.  
Dauguma komiteto narių nepritar÷ pateiktam ralio formatui ir siūl÷ surasti galimybes ir pateikti 
kompaktiškesnę trasą.  
Kadangi nepritarta ralio koncepcijai, kiti LARČ II etapo reglamentuojantys dokumentai   nebuvo 
svarstomi. 
Pasiūlyta klausimą atid÷ti ir pakeitimus suderinti el. paštu arba sekančiame pos÷dyje.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
Pasiūlyta 2012 m. visam Lietuvos automobilių ralio čempionatui patvirtinti varžybų steb÷toju – 
Gintarą Kaminską.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. 2012 m. visam Lietuvos automobilių ralio čempionatui patvirtinti varžyb ų steb÷toju 
– Gintarą Kaminską.  
 
 
SVARSTYTA. 3 darbotvark ÷s klausimas. Pasiūlymai d÷l starto tvarkos sudarymo 2012 m. 
Pasiūlyta pratęsti starto tvarkos sudarymo analizavimą bei paruošti detalesnę skaičiavimo metodiką, 
atsižvelgiant į eilę kriterijų ( nebaigtas varžybas, nedalyvautas varžybas, padarytą pertrauką, 
pakeistą automobilį, tur÷tą ar turimą rezultatą prieš tai dalyvautose varžybose, atsižvelgiant į realų 
greitį ir t.t. ).  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.   
Nutarta. Komiteto nariams paruošti ir suderinti starto tvarkos detalią analizę ir pateikti 
tvirtinimui. 
 



SVARSTYTA. 4 darbotvark ÷s klausimas. D÷l GPS sistemos taikymo 2012 m. ralio 
čempionatuose.  
Pasiūlyta 2012 m. nereikalauti, bet rekomenduoti LARČ kiekvieno etapo organizatoriams naudoti 
GPS sistemą Lietuvos automobilių ralio čempionato etapuose. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.   
 
SVARSTYTA. 5 darbotvark ÷s klausimas. D÷l NEZ ir BRC etapų pravedimo bei oficialaus 
kreipimosi į Latvijos bei Estijos federacijas; 
Žilvinas Juršys pristat÷ 2012 m. NEZ šalių ralio čempionato kalendorių bei reglamento projektą, 
kurį gavo iš NEZ komisijos 2011.12.21 dieną. Pažym÷jo, kad kaip ir pernai sportininkai gal÷s 
dalyvauti NEZ čempionate su automobiliais, atitinkančiais savo šalies techninius reikalavimus. 
D÷l BRC pravedimo, dar negautas atsakymas, tod÷l pasiūlyta parašyti Latvijos ir Estijos 
federacijoms oficialius laiškus d÷l 2012 BRC pravedimo. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
SVARSTYTA. 6 darbotvark ÷s klausimas. D÷l LARČ logotipo patvirtinimo. 
R. Jakien÷ informavo,  kad pagal sutartį būtina pasitvirtinti LARČ logotipą.  
Po paskutinio varianto projekto buvo gauta keletas pastabų „d÷l dviejų taškelių LARČ logotipo „C“ 
raid÷je“.  
Pasiūlyta pakoreguoti „C“ raidę  LARČ logotipe: 

1. „C“ raid÷s apatine dalį pratęsti iki pirmo taškelio; 
2. „C“ raid÷s apatinę dalį pratęsti per  abudu taškelius. 

Balsuota: 
Už pirmą variantą – trys; už antrą variantą –du, susilaik÷ –du. 
Nutarta. Su atliktais „C“ raid ÷s pataisymais pagal pateiktą pasiūlymą pirmame variante, 
skelbti LARČ logotipą kaip galutinį variantą ir naudoti j į ralio dokumentuose.  
 
Kitų klausimų nubuvo svarstoma.  
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas   Ričardas Abelkis 
 
 
 
 
Pos÷džio sekretor÷   Rasa Jakien÷ 


