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Kaunas 
 

Ralio komiteto posėdis pradėtas 2013 06 04 d. 11.00 val. elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroni-
niais laiškais), baigtas 2013 06 14 d. 17.00 val. 
 
Dalyvavo:  
L.e. ralio komiteto pirmininko pareigas: Rolandas Dovidaitis. 
Komiteto nariai: Aleksandras Dainys, Artūras Pakėnas, Algirdas Gricius, Gintaras Kaminskas. 
 
Posėdžio pirmininkas - Rolandas Dovidaitis. 
Posėdžio sekretorius (ė) – Rasa Jakienė 
 
Darbotvark ės klausimai: 
 

1. LARČ IV etapo ir LRSČ  V etapo, ralio „Saulė 777“ starto tvarkos tvirtinimas.  
2. Dėl privalomo GPS naudojimo visuose LARČ etapuose. 

 
 
1.KLAUSIMAS. LAR Č IV etapo ir LRSČ  V etapo,  ralio “Saulė 777” starto tvarkos tvirtinimas. 
Apsvarstyta organizatoriaus LARČ IV etapo ir LRSČ  V etapo, ralio “Saulė 777” preliminari starto 
tvarka, kuri sudaryta vadovaujantis jau įvykusių šių metų LARČ etapų  I vairuotojų pasiektais rezulta-
tais ir apskaičiuotais koeficientais pagal realius greičius (pažymėtina, kad starto tvarkos sudarymui 
naudojama Estijos pateiktas realių greičių apskaičiavimo pavyzdys).  A. Dainys pasiūlė starto tvarkos 
sudarymo tvarką paskelbti viešai, nes daugelis dalyvių to pasigenda. 
Atsižvelgiant į komiteto narių pastabas, atlikta keletą korekcijų ir pasiūlyta patvirtinti LARČ IV etapo 
ir LRSČ  V etapo,  ralio “Saulė 777”  preliminarią starto tvarką. 
Bendru sutarimu pritarta. 
Nutarta. Patvirtinti LARČ IV etapo ir LRSČ  V etapo,  ralio “Saulė 777” preliminari ą starto 
tvark ą ir paskelbti j ą LASF svetainėje.  
 
2.KLAUSIMAS. D ėl privalomo GPS naudojimo visuose LARČ etapuose. 
L.e. ralio komiteto pirmininko pareigas, Rolandas Dovidaitis siūlė ypatingai didelį dėmesį skirti sau-
gumo užtikrinimui ir tuo pagrindu pasiūlė apsvarstyti klausimą dėl privalomo GPS įrangos naudojimo 
visuose 2013 m. LARČ etapuose. Taip pat siūlė įpareigoti Organizatorius informaciniuose leidiniuose 
bei saugos planuose nurodyti žiūrovų zonas.  Visi komiteto nariai pasisako už pateiktus pasiūlymus, 
tačiau atsižvelgiant į tai, kad ralio „Saulė 777‘ organizatoriai su reikalavimu dėl privalomo GPS naudo-
jimo buvo supažindinti pavėluotai ir šis reikalavimas nebuvo įtrauktas į reglamentuojančius dokumen-
tus, šiuo metu jie finansiškai neįstengtų apmokėti už GPS paslaugą, pasiūlyta nuo 2014 m. GPS naudoti 
visuose etapuose privalomai. Atsižvelgiant į išsakytas nuomones, pasiūlyta leisti vykdyti ralį  „Saulė 
777“  be GPS įrangos.  



Balsuota:  
Du nariai pasisakė, kad naudoti GPS ir 2013.06.14-15 ralyje „Saulė 777“; 
Trys nariai, kad GPS privalomai naudoti nuo 2014 m., o 2013 m. rekomenduoti naudoti. 
Nutarta. Leisti vykdyti LARČ IV ir LRS Č  V etapus,  ralį “Saulė 777” be GPS įrangos.  
Taip pat pasiūlyta reikalavimą dėl privalomos GPS įrangos naudojimo įtraukti į visų LARČ likusių 
2013 m. etapų varžybų papildomus nuostatus.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
 
 
Viso protokolo lapų: 2 (du). 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                                                         Rolandas Dovidaitis 
 
 
Sekretorė        Rasa Jakienė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


