
 

1 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 
 

RALIO KOMITETO POS ĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 2014-02 

 
2014 02 05 

Kaunas 
 

Ralio komiteto posėdis pradėtas 2013 02 05 d. 16.00 val., baigtas 18.00 val. 
 
Dalyvavo:  
L.e. ralio komiteto pirmininko pareigas: Rolandas Dovidaitis. 
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Donatas Liesis, Ramūnas Čapkauskas, Tomas Žemaitis, Gintaras 
Kaminskas. 
Nedalyvavo: Artūras Pakėnas, Aleksandras Dainys. 
 
Taip pat dalyvavo Ralio „Halls Winter rally 2014:  
SKK pirmininkas Šarūnas Liesis; 
Varžybų vadovas Gražvydas Smetonis;  
SVO komiteto pirmininkas Romualdas Mažuolis;  
Stebėtojas Arnas Paliukėnas;  
Organizatoriai: Benediktas Vanagas, Miglė Žalnierukynienė, Ramūnas Kliunka.  
 
Posėdžio pirmininkas – Rolandas Dovidaitis 
Posėdžio sekretorė Rasa Jakienė 
 
Darbotvark ės klausimai: 
 
1. LARČ, NEZ  I etapo, ralio „Halls Winter Rally 2014“ aptarimas. 

1.1.  SKK pirmininko ataskaitos pristatymas (pristato Š. Liesis); 
1.2.  varžybų vadovo komentarai (G. Smetonis);  
1.3.  stebėtojo ataskaitos pristatymas (pristato A. Paliukėnas); 
1.4. organizatoriaus pasisakymas (B. Vanagas). 

2. Gauto prašymo iš  „Dėl paramos suteikimo, dalyvavimui ERC etapuose“ svarstymas. 
 
1.KLAUSIMAS. LAR Č, NEZ  I etapo, ralio „Halls Winter Rally 2014“ aptarimas. 
1.1. Varžybų Sporto komisarų kolegijos (SKK) pirmininkas Šarūnas Liesis, pristatė SKK ataskaitą, 
(Priedas Nr. 1) ir bendras pastabas bei pažymėjo, kad viso ralio pravedimo kokybė labai priklausė nuo 
oro sąlygų. Kadangi trūko trasoje sniego, trasa tapo labai dulkėta. Tačiau organizatorius už dideles pas-
tangas ruošiant trasą varžyboms bei  parinktus įdomius greituminius ruožus, galima tik pagirti, kalbėjo 
Š. Liesis. Pažymėta, kad SKK darbo sąlygos buvo puikios, visi oficialūs asmenys, teisėjai ir tarnybos 
pareigas atliko gerai.  
Pasiūlyta apsvarstyti galimybę ateičiai, atsižvelgiant į oro sąlygas, leisti sportininkams dalyvauti varžy-
bose naudojant standartiniais dygliais padangas.   
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1.2. Varžybų vadovas Gražvydas Smetonis, iš anksto susipažinęs su stebėtojo ataskaita pažymėjo, kad 
pastabos labai geros ir siekiant ištikrinti aukštesnio lygio varžybų pravedimą, jos yra visiems naudin-
gos. Kadangi ataskaitoje buvo įvardinta nemažai pastabų varžybų vadovui,  jis pakomentavo atvejus, 
kurie lietė jo pareigybes: dėl baudų skyrimo sportininkams, dėl parengto SAF  ir „0“ automobilių grafi-
ko, dėl dingusių kai kurių krypčių rodyklių ir kitų pastebėjimų. 
Gražvydas pasiūlė ateityje pagalvoti SVO komitetui apie SAF ir nulinių ekipažų grafiko patobulinimą.  
 
1.3.Varžybų stebėtojas Arnas Paliukėnas pristatė stebėtojo ataskaitą (Priedas Nr. 2) ir komentarus 
(Priedas Nr. 3). Visus komentarus detalizavo ir dar kartą pažymėjo pagrindinius pliusus ir minusus.  
 
Komiteto narys Tomas Žemaitis, kuris varžybose dalyvavo „0“ ekipažo pareigose, išreiškė pastebėjimą, 
kad ateityje reiktų pagalvoti apie racijų įsigijimą „0“ ekipažams, kurių pagalba būtų operatyviau per-
duota informacija situaciją  trasoje. Tomas paminėjo, kad GR12 teko priešpriešiais susidurti su ketura-
čiais ir tik laimės dėka nesusidūrė su jais kaktomuša.  
 
Donatas Liesis pasidžiaugė įvykusiomis varžybomis ir pagyrė organizatorius, kad priėmė sprendimą 
varžybas daryti dviejų dienų formato.  
 
Gintaras Kaminskas išreiškė pastebėjimą ir pasiūlymą, kad stebėtojas galėtų būti ralio komiteto narys.  
 
1.4.Varžybų organizatorius Benediktas Vanagas padėkojo stebėtojui už išsamią ataskaitą, tačiau  pa-
žadėjo pateikti savo komentarus į kai kurias pastabas, kur ne viskas nuo jų (organizatorių ) priklausė, o 
nuo samdomų darbuotojų. Benediktas informavo, kad šiam  etapui buvo skirta labai daug papildomų 
finansinių išlaidų, tam, kad viskas vyktų aukščiausiam lygmenyje, tačiau jo manymu LASF ir ralio 
komitetas turėtų pagalvoti, kaip padidinti dalyvių skaičių. (LARČ. Priedas Nr. 4 – komentarai). 
 

2. KLAUSIMAS. Gauto prašymo iš  „Dėl paramos suteikimo, dalyvavimui ERC etapuose“ svars-
tymas.  
L.e. ralio komiteto pareigas Rolandas Dovidaitis informavo apie Všį „M-rally team“ antrąjį prašymą, 
dėl paramos suteikimo dalyvavimui ERC etapuose.  
Kadangi LASF yra ne pelno siekianti organizacija ir neturi piniginių lėšų, kuriomis galėtų paremti 
sportininkus dalyvaujančius tarptautinėse varžybose, patenkinti gauto prašymo negali. Komiteto nariai 
dar kartą išreiškė savo nuomonę,  kad esant  galimybei pirmenybę reiktų teikti  jaunų lenktynininkų 
ruošimui.    
Pasiūlyta atsakyti Vįš „M-Rally team“ į gautą prašymą, kad LASF neturi piniginių lėšų sportininkų rė-
mimui, todėl neturi galimybės paremti piniginėmis lėšomis Martyno Samuičio ir Ramūno Šaučikovo 
ekipažą dalyvavimui ERC etapuose. Tačiau LASF gali skelbti LASF tinklalapyje, facebook‘e ir kituose 
informaciniuose portaluose gautus str. apie ekipažo pasirodymus tarptautinėse varžybose.  
Nutarta. Atsakyti V įš „M-Rally team“ į gautą prašymą, kad LASF neturi pinigini ų lėšų sporti-
ninkų rėmimui, todėl neturi galimybės paremti piniginėmis lėšomis Martyno Samuičio ir Ramū-
no Šaučikovo ekipažą dalyvavimui ERC etapuose. Tačiau LASF gali skelbti LASF tinklalapyje, 
facebook‘e ir kituose informaciniuose portaluose gautus str. apie ekipažo pasirodymus tarptauti-
nėse varžybose 
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Pridedama: 
1. SKK ataskaita      2 lapai 
2. Stebėtojo ataskaita; 
3. Stebėtojo komentarai     6 lapai 
4. Organizatorių komentarai. 

 
 
Viso protokolo lapų: 3 (try)  lapai. 

 
 
Posėdžio pirmininkas      Rolandas Dovidaitis 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      Rasa Jakienė 


