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Darbotvark ės klausimai: 
 

1. Dėl korektūros klaidos LARČ Reglamento priede Nr. 4 „Nacionaliniai techniniai reikalavimai 
„L“ grupės automobiliams“. 

2.  Dėl LARČ reklamos pardavimo. 
 
1.KLAUSIMAS. Dėl korektūros klaidos LARČ Reglamento priede Nr. 4 „Nacionaliniai techni-
niai reikalavimai „L“ grup ės automobiliams“. 
RK posėdyje, įvykusiame 2012 m. lapkričio 28 d. buvo patvirtinti LARČ Reglamentas ir jo priedas Nr. 
4 "2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai "L" grupės automobiliams". Šis priedas buvo patvir-
tintas su tokia 5.4 punkto formuluote: 

5.4. Minimalus automobilių svoris priklausomai nuo klasės : 

5.4.1. Automobilis turi atitikti nustatytą minimalųjį svorį bet kuriuo varžybų metu, išskyrus serviso 
priežiūros darbų vykdymo metu. 

5.4.1.1.Raliuose: 

Iki 1400 cm3 840 kg  
daugiau kaip 1400 cm3 iki 1600 cm3 920 kg 
daugiau kaip 1600 cm3 iki 2000 cm3 1000 kg  
daugiau kaip 2000 cm3 iki 2500 cm3 1080 kg  
daugiau kaip 2500 cm3 iki 3000 cm3 1150 kg  
daugiau kaip 3000 cm3 iki 3500 cm3 1350 kg 

5.4.1.2.Kitose varžybose: 

Iki 1400 cm3 760 kg  



daugiau kaip 1400 cm3 iki 1600 cm3 850 kg  
daugiau kaip 1600 cm3 iki 2000 cm3 930 kg 
daugiau kaip 2000 cm3 iki 2500 cm3 1030 kg  
daugiau kaip 2500 cm3 iki 3000 cm3 1110 kg  
daugiau kaip 3000 cm3 iki 3500 cm3 1200 kg 

5.4.2. Raliuose automobiliams su 4 varančiaisiais ratais ir turintiems variklį su natura-
liu įsiurbimu, kurio tūris nuo 1600 iki 3000 cm3 arba variklį su turbo pripūtimu ir ribotuvu atitinkančiu 
J priedo 255.5.1.8.3 str. reikalavimus, kurio ekvivalentinis tūris yra mažesnis arba lygus 3000 cm3, mi-
nimali masė turi būti 1350 kg.  

5.4.3. Raliuose automobiliams, kurie varomi viena ašimi ir variklio t ūris daugiau kaip 3000 cm3 
iki 3500 cm3, minimali masė turi b ūti 1230 kg. 

Tačiau rengiant šį reglamento priedą viešinimui, atsirado korektūros klaida ir internete neliko punkto su 
nurodytu svoriu viena ašim varomiems automobiliams, kurių darbinis tūris daugiau kaip 3000 cm3 ir 
iki 3500 cm3. 
 
Siūlau: vadovaujantis BLASOVVS 2.2 punktu ištaisyti šią teksto surinkimo klaidą ir į 2013 m. LARČ 
Reglamento Priedą Nr. 4 "2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai "L" grupės automobiliams" 
įrašyti taip, kaip buvo patvirtinta, su 5.4.3 punktu. Pataisytą LARČ Reglamento priedą Nr. 4, įkelti į 
LASF tinklalapį su nuoroda kada ir kuo remiantis buvo atliktas pataisymas. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta vadovaujantis BLASOVVS 2.2 punktu ištaisyti 2013 m. LARČ Reglamento Priede Nr. 4 
"2013 m. Nacionaliniai techniniai reikalavimai "L" grupės automobiliams" teksto surinkimo 
klaidą ir  įrašyti taip, kaip buvo patvirtinta 2012.11.28 posėdyje, su 5.4.3 punktu „5.4.3. Raliuose 
automobiliams, kurie varomi viena ašimi ir variklio tūris daugiau kaip 3000 cm3 iki 3500 cm3, 
minimali masė turi b ūti 1230 kg“. Pataisytą LARČ Reglamento priedą Nr. 4, įkelti į LASF tink-
lalapį su nuoroda kada ir kuo remiantis buvo atliktas pataisymas. LARČ Reglamento priedas Nr. 
4  pridedamas. 

2.KLAUSIMAS.  Dėl LARČ reklamos pardavimo. 
Yra paruošta reklamos ant LARČ dalyvių automobilių prezentacija. Siūlau patvirtinti tokią šios rekla-
mos pardavimo tvarką ir perduoti LASF Tarybai patvirtinti: 
1) Pardavimo kaina visam čempionatui - 30.000 Lt; 
2) Pardavimo kaina atskiriems etapams - 5.000 Lt 
3) Pardavimo prioritetai eilės tvarka: 
- visas čempionatas; 
- išankstinis pardavimas organizatoriams iki 2012 m. gruodžio 20 d. (atskirai etapus iki tos datos ne-
parduodame); 
- pardavimo kaina; 
- tiesioginis reklamuotojas (ne perpardavimui). 



4) Taryba palieka teisę Ralio Komitetui savo nuožiūra derėtis dėl pardavimo kainos su potencialiais 
reklamos pirkėjais. 
 
Bendru sutarimu pritarta. 
 
 
Viso protokolo lapų: 3 (trys). 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                                                                         R.Šaučikovas 


