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LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF RALIO KOMITETO POS öDŽIO  

PROTOKOLAS NR. 2012-07 
 

2012 06 07   
Kaunas 

 
LASF Ralio komiteto pos÷dis prad÷tas 2012.06.07 d. 17.00 val. Lietuvos automobilių sporto fede-
racijoje, Draugyst÷s g. 19-344, Kaune, baigtas 21.00 val. 
 
Dalyvavo: 
Komiteto  nariai: Ramūnas Šaučikovas, Žilvinas Juršys, Edvinas Pagirskas, Migl÷ Žalnierukynien÷, 
Vladas Vaitkus.  
Taip pat dalyvavo:  
Ralio „Vilnius 2012“ organizatorius Aleksandras Remiševskis. 
Ralio „Vilnius 2012“ SKK pirmininkas Šarūnas Liesis. 
Ralio “Vilnius 2012” varžybų steb÷tojas Gintaras Kaminskas. 
Širvintų ASK prezidentas Vygintas Šuminskas. 
 
Pos÷džio pirmininkas  –Ramūnas Šaučikovas 
Pos÷džio sekretor÷ –Rasa Jakien÷ 
 
I. Darbotvark ÷s pristatymas ir tvirtinimas.  
Pirmininkas pristat÷ LASF Ralio komiteto pos÷džio darbotvarkę: 

1. 2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato III-io etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio 
I-o etapo, ralio „Vilnius 2012“ Vilniaus mero taurei laim÷ti, aptarimas, įvertinimas. 

2. D÷l bendradarbiavimo su valstybin÷m ir savivaldos institucijom d÷l l÷šų skyrimo kelių 
atstatymui po varžybų. 

3. D÷l Širvintų automobilių sporto klubo organizuojamų automobilių ralio varžybų. 
4. D÷l 2012 m. LARČ privalomos reklamos naudojimo. 
5. D÷l „0“ ekipažų reglamentavimo. 
6. D÷l Žilvino Juršio pareigybių LASF ralio komitete ir atlyginimo už jų atlikimą. 
7. Kiti klausimai: 

7.1. Gauto sportininkų prašymo d÷l papildomo kuro užpylimo ralio „Saul÷ 2012“ metu, 
svarstymas. 

 
Siūlyta:  patvirtinti pos÷džio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta patvirtinti Ralio komiteto pos ÷džio darbotvarkę: 

1. 2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato III-io etapo, LASF Taur÷s automobilių ralio 
I-o etapo, ralio „Vilnius 2012“ Vilniaus mero taurei laim÷ti, aptarimas, įvertinimas. 

2. D÷l bendradarbiavimo su valstybin÷m ir savivaldos institucijom d÷l l÷šų skyrimo kelių 
atstatymui po varžybų. 

3. D÷l Širvintų automobilių sporto klubo organizuojamų automobilių ralio varžybų. 
4. D÷l 2012 m. LARČ privalomos reklamos naudojimo. 
5. D÷l „0“ ekipažų reglamentavimo. 
6. D÷l Žilvino Juršio pareigybių LASF ralio komitete ir atlyginimo už jų atlikimą. 
7. Kiti klausimai: 

7.1. Gauto sportininkų prašymo d÷l papildomo kuro užpylimo ralio „Saul÷ 2012“ metu, 
svarstymas. 
7.2. UAB „Pitlane“ gauto prašymo svarstymas. 
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1. KLAUSIMAS.  2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato III-io etapo, LASF Taur÷s 
automobilių ralio I-o etapo, ralio „Vilnius 2012“ Vilniaus mero taurei laim÷ti, aptarimas, 
įvertinimas. 
LASF steb÷tojas G. Kaminskas pristat÷ ralio „Vilnius 2012“ steb÷tojo ataskaitą ( Priedas Nr. 1) ir 
pateik÷ pagrindines pastabas bei komentarus (Priedas Nr.2).  
Išklausyti SKK pirmininko ir organizatoriaus pasisakymai.  
Pirmininkas siūl÷ daugiau d÷mesio skirti saugumo užtikrinimui, komunikacijai bei ralio reklamai. 
Taip pat didesnį d÷mesį skirti informavimui apie tai, jog tai ne pavien÷s varžybos, bet daugiaetapio 
Lietuvos čempionato etapo statusą, turinčios varžybos. 
Apibendrinant pasisakymus, pritarta, kad ralis „Vilnius -2012“ dalyviams ir žiūrovams buvo įdo-
mus, tačiau trūko informacijos sklaidos apie renginį. 
 
1.1. Ralio „Vilnius-2012“ SKK ir varžyb ų vadovo pranešimas apie licencijuoto sportininko 
M.Daunoravičiaus elgesį ralio „Vilnius-2012“ susipažinimo su trasa metu. 
Susipažinus su gautais pranešimais, apie M. Daunoravičiaus elgesį susipažinimo su trasa  metu, pa-
siūlyta už nesportišką elgesį ralio „Vilnius-2012“ susipažinimo su trasa metu, vadovaujantis LAS 
kodekso punkto 151. Reglamentuojančių dokumentų pažeidimai, papunkčiu c) „Negarbingas 
elgesys ar nesąžiningas veiksmas, turintis neigiamą poveikį konkrečioms varžyboms ar automobilių 
sportui“ ir 152. Baudos, skirti sportininko pareišk÷jui „BB klub“ piniginę baudą, sumoje 2000,- Lt 
(du tūkstančius litų). 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
NUTARTA. M. Daunoravi čiaus elgesį ralio „Vilnius-2012“ susipažinimo su trasa metu pripa-
žinti netinkamu ir vadovaujantis LAS kodekso punkto 151. Reglamentuojančių dokumentų 
pažeidimai, papunkčiu c) „Negarbingas elgesys ar nesąžiningas veiksmas, turintis neigiamą 
poveikį konkrečioms varžyboms ar automobilių sportui“ ir 152. Baudos, skirti sportininko 
pareišk÷jui „BB klub“ pinigin ę baudą, sumoje 2000,- Lt (du tūkstančius litų). 
Baudą sumok÷ti į Lietuvos automobilių sporto federacijos sąskaitą iki 2012 m. birželio 19 die-
nos. 
1.2. D÷l susipažinimo su trasa skaičiaus. 
Pasiūlyta informuoti ralio Organizatorius, kad varžybų dalyviams susipažinti su trasa būtų leidžia-
ma du kartus. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Paruošti protokolo išrašą ir informuoti visus ralio etapų Organizatorius, kad susipa-
žinti su trasa dalyviams būtų leidžiam du kartus. 
 
1.3. D÷l ekipažų ekipiruot ÷s. 
Pasiūlyta informuoti LARČ etapų technin÷s komisijos pirmininkus, kad varžybų metu tikrintų eki-
pažų ekipiruotę.  
Bendru  sutarimu pasiūlymui pritarta, informuoti LAR Č etapų technin÷s komisijos pirmi-
ninkus, kad varžybų metu tikrint ų ekipažų ekipiruot ę.  
 
1.4. D÷l paraiškų pri ÷mimo su padidintu startiniu mokesčiu. 
Kadangi po paraiškų padavimo pabaigos, organizatoriai dažnai priima pav÷luotas dalyvių paraiškas, 
pasiūlyta įtraukti į varžybų papildomus nuostatus, kad priimamos paraiškos su padidintu startiniu 
mokesčiu ir nurodyti data iki kada. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta įtraukti į varžybų papildomus nuostatus papildymą ap-
ie paraiškų pri ÷mimą su padidintu startiniu mokesčiu. 
 
 
2 KLAUSIMAS. D ÷l bendradarbiavimo su valstybin÷m ir savivaldos institucijom d÷l l÷šų sky-
rimo kelių atstatymui po varžybų. 
A. Remiševskis papasakojo apie problemas, su kuriomis susiduria prieš  ir po varžybų. Kadangi 
kasmet Organizatoriams keliami didesni reikalavimai, d÷l įsipareigojimų po varžybų atstatyti kelius, 
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siūloma klausimą d÷l išankstinių trasų suderinimo su valstybin÷m institucijom (Savivaldybių aso-
ciacija, Kelių direkcija, KKSD)  spręsti per federaciją.  
Komiteto pirmininkas pritar÷ glaudesniam bendradarbiavimui su valstybin÷mis ir savivaldos insti-
tucijomis bei įsipareigojo šiuo klausimu pasikalb÷ti su LASF prezidentu.  
 
3 KLAUSIMAS. D ÷l Širvint ų automobilių sporto klubo organizuojamų automobilių ralio 
varžybų. 
Pasiūlyta Širvintų ASK vadovui Vygintui Šuminskui, automobilių ralio ir rali-sprintų organizatoriui, 
varžybų papildomus nuostatus ir saugos planą atsiųsti Rasai Jakienei arba komiteto nariams likus 
dviems savait÷ms iki varžybų, o komitetas per tris darbo dienas, pateiks atsakymą ir pastabas. Taip 
pat pasiūlyta ralio komiteto narį Edviną Pagirską paskirti Širvintų ASK vykdomų varžybų 
kuratoriumi. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Širvint ų ASK pateikti varžybų dokumentacija prieš dvi savaites, ralio komitetui 
peržiūr÷ti gautus dokumentus per tris darbo dienas ir LASF ralio komiteto nar į, Edviną 
Pagirską paskirti Širvint ų ASK vykdomų varžybų kuratoriumi. 
 
4 KLAUSIMAS. D ÷l 2012 m. LARČ privalomos reklamos naudojimo.  
Pasiūlyta  informuoti Teis÷jų komitetą, kad skirtų ypatingą d÷mesį d÷l 2012 m. LARČ privalomos 
reklamos teisingo naudojimo visų varžybų metu.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
Nutarta. Informuoti Teis ÷jų komitetą, kad skirtų ypatingą d÷mesį d÷l 2012 m. LARČ priva-
lomos reklamos teisingo naudojimo visų varžybų metu. 
 
5 KLAUSIMAS.  D÷l „0“ ekipažų reglamentavimo. 
Vyko diskusijos d÷l „0“ ekipažų reglamentavimo. Organizatorius turi užtikrinti, kad varžybose da-
lyvautų trys „0“(„0“, „00“, „000“) ekipažai. Remiantis Tarptautin÷s automobilių federacijos doku-
mentais (FIA TSK), pasiūlyta iš varžybų pasitraukusiems ralio dalyviams neleisti dalyvauti, „0“ eki-
pažais. Taip pat pasiūlyta Organizatoriams, iš „0“ ekipažų imti startinio mokesčio avansą, kuris būtų 
grąžinamas tinkamai įvykdžius „0“ ekipažo funkcijas viso ralio metu. Organizatoriai taip pat bus 
informuoti, kad „0“ ekipažams privaloma LARČ 2012  m. Reglamento pr. Nr.1 numatyta privaloma 
reklama. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta, kad iš varžyb ų pasitraukusiems ralio ekipažams nebū-
tų leidžiama dalyvauti “0” ekipažais bei „0“ ekipažams privaloma reklama numatyta LARČ 
2012 m. Reglamento pr. Nr. 1. 
 
6 KLAUSIMAS.  D÷l Žilvino Juršio pareigybių LASF ralio komitete ir atlyginimo už j ų 
atlikim ą. 
Pirmininkas pristat÷ klausimą d÷l Ž. Juršio pareigybių LASF ralio komitete ir galimyb÷s atlyginti 
už atliekamą darbą.  
R. Jakien÷ informavo, kad šį klausimą reikia aptarti su LASF prezidentu ir d÷l naujų pareigybių 
LASF, klausimą reikia pristatyti tarybai.  
Komiteto pirmininkas pažad÷jo pasikalb÷ti su LASF finansininke ir prezidentu d÷l Ž. Juršio 
pareigybių patvirtinimo ir galimyb÷s mok÷ti atlyginimą.  
 
7 KLAUSIMAI. Kiti klausimai. 
7.1. Gauto sportininkų prašymo d÷l papildomo kuro užpylimo ralio „Saul÷ 2012“ metu, svarstymas. 
Telefonu susisiekta su ralio „Saul÷ 2012“ organizatoriumi ir apsvarstytas gautas prašymas d÷l 
papildomo kuro užpylimo ralio „Saul÷ 2012“ metu. 
Nutarta. Atskiru Biuleteniu išleisti pranešimą d÷l papildomo kuro užpylimo ralio „Saul÷ 
2012“ metu.  
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7.2. UAB „Pitlane“ gauto prašymo svarstymas. 
Pasiūlyta į gautą prašymą atsakyti el.paštu. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
 
Viso 4 lapai. 
 
 
Pos÷džio pirmininkas     Ramūnas Šaučikovas 
 
 
 
 
Pos÷džio sekretor÷     Rasa Jakien÷ 
 
 
 
 


