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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

 
RALIO KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 2014-05 
 

2014 07 01 
Kaunas 

 
Ralio komiteto posėdis pradėtas 2014 07 01 d. 17.00 val. Draugystė g.19, Kaunas, baigtas 19:00 
val. 
 
Dalyvavo:  
Ralio komiteto pirmininkas: Gintaras Kaminskas 
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Donatas Liesis, Jonas Balčiūnas, Gintaras Šadauskas, Remigijus 
Antanavičius, Algirdas Bilevičius, Ramūnas Čapkauskas, Tomas Žemaitis. 
Nedalyvavo: Rimantas  Volungevičius.  
 
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Kaminskas. 
Posėdžio sekretorius (ė) – Rasa Jakienė. 
 
Darbotvarkės klausimai: 

1. WRC etapo „Rally Poland 71“ Lietuvos teritorijoje aptarimas;   
2. Ralio „300 Lakes Rally 2014“ varžybų papildomų nuostatų svarstymas; 
3. Lietuvos ralio sprinto čempionato etapo „Utenos vasara 2014“  papildomų nuostatų 

svarstymas. 
4. Kiti klausimai 

 
 
1.KLAUSIMAS. WRC etapo „Rally Poland 71“  Lietuvos teritorijoje aptarimas.  
Komiteto pirmininkas išsakė savo nuomonę apie organizatorių ir bendravimo problemą. Aptarti 
klausimai susiję su pasiruošimu varžybos ir varžybų pravedimu: trasos apsauga, bilietavimo 
sistema, reklama, teisėjavimas, nuorodos, žiūrovų elgesys,  „000“ ekipažų vaidmuo ir atsakomybė.  
Pažymėta, kad minusų buvo ir  juos reikia įvertinti, kad ateityje tai nepasikartotų. Tačiau daugumai 
dalykų nei federacija, nei tiesioginis organizatorius negalėjo įtakoti, nes sprendimus priiminėjo FIA 
delegatai. Net ir dėl trasos parinkimo, kai iš pateiktų variantų, buvo atmesti kiti greituminiai ruožai 
ir palikti 2x2, Šarūnas Liesis įspėjo, kad danga labai minkšta pasirinktų ruožų ir sunkiai dalyviai 
įveiks juos antrą kartą.   
Vyko diskusijos ir komentarai apie varžybų pravedimą. 
Algirdas Gricius WRC etape dirbo techninėje komisijoje nuo antradienio iki sekmadienio ir 
papasakojo, kaip ten buvo atliekama priešstartinė sportinių automobilių patikra, kokie agregatai 
plombuojami, kas tikrinama varžybų metu ir kaip po finišo ardomi ir tikrinami atskiri mechanizmai. 
Komiteto pirmininkas padėkojo komiteto nariams už  komentarus ir siūlė šį klausimą dar kartą 
aptarti su varžybų organizatoriumi, kaip bus pateikta FIA stebėtojo ir kitų delegatų ataskaitos.  
Rasa Jakienė informavo, kad prieš posėdį gauta padėka iš Lenkijos prezidento, LASF teisėjams už 
gerai atliktą darbą.  
 
2.KLAUSIMAS.  „300 Lakes Rally 2014“ varžybų papildomų nuostatų svarstymas; 
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Gintaras Kaminskas pasiūlė LARČ IV etapo, ralio „300 Lakes Rally 2014“ Organizatoriaus atstovui 
Maris Simson pristatyti, kaip planuojama vykdyti  Kvalifikacinį važiavimą ir preliminariai, kiek 
ekipažų galėtų dalyvauti šiuose važiavimuose.  
Maris Simson papasakojo, kad pirmiausia bus vykdomi laisvieji važiavimai, o Kvalifikacijoje 
galėtų dalyvauti preliminarios starto tvarkos pirmasis sportininkų dvidešimtukas, penkioliktukas ar 
dvidešimtukas, o po to tam tikras, suderintas su komitetu,  greičiausių ekipažų skaičius galėtų 
rinktis starto poziciją, o kiti dešimt sportininkų būtų išrikiuoti pagal kvalifikacijos metu trasoje 
užfiksuotą laiką. 
 
Vyko diskusijos dėl Kvalifikacinio važiavimo reikalingumo. 
Pasiūlyta balsuoti: Kas už tai, kad LARČ IV etape, ralyje „300 Lakes Rally 2014“ būtų vykdomas 
Kvalifikacinis važiavimas? 
Balsuota:  
Už – šeši, 
Prieš – du, 
Susilaikė – vienas. 
Nutarta. LARČ IV etape, ralyje „300 Lakes Rally 2014“ vykdyti Kvalifikacinį važiavimą. 
 
Vyko diskusijos dėl ekipažų skaičiaus dalyvavimo Kvalifikaciniame važiavime ir dėl skaičiaus, 
kurie galėtų rinktis startines pozicijas.  
Pasiūlyta balsuoti: Kas už tai, kad Kvalifikaciniame važiavime dalyvautų preliminarios starto 
tvarkos pirmasis ekipažų dvidešimtukas, ir kad dešimt greičiausių ekipažų galėtų rinktis starto 
poziciją, o kiti dešimt būtų išrikiuoti pagal kvalifikacijoje pasiektą laiką. 
Balsuota: 
Komiteto narių dauguma pritarė pasiūlymui. 
Nutarta. LARČ IV etape, ralyje „300 Lakes Rally 2014“ Kvalifikaciniame važiavime leisti 
dalyvauti preliminarios starto tvarkos pirmajam ekipažų dvidešimtukui, iš kurių dešimt 
greičiausių ekipažų galėtų rinktis starto poziciją, o kiti dešimt būtų išrikiuoti pagal 
kvalifikacijoje pasiektą laiką. 
 
Rasa Jakienė pasiteiravo, ar suderinta varžybų vadovo kandidatūra su LASF teisėjų komitetu, kuri 
nebuvo įrašyta ankstesniame varžybų papildomų nuostatų projekte? 
Teisėjų komiteto narys Algirdas Bilevičius pažymėjo, kad LASF teisėjų komitete nebuvo 
svarstomas šis klausimas, kadangi organizatoriams buvo pateiktos LASF licencijuotų teisėjų, kurie 
gali eiti varžybų vadovo pareigas, kandidatūros.  
 
Pasiūlyta šį klausimą išsiaiškinti su LASF teisėjų komitetu, o papildomuose nuostatuose prie 
varžybų vadovo pareigybių padaryti įrašą B.P.  
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Ralio „300 Lakes Rally“ papildomus skelbti, po atliktų pataisymų, atsižvelgiant į 
ralio komiteto išsakytas pastabas.  
 
Komiteto pirmininkas pasiūlė trasos priėmimui paskirti Ralio komiteto narį Remigijų Antanavičių, 
kuris kartu su SVO komiteto pirmininku ir organizatoriaus atstovu vyktų priimti ralio „300 Lakes 
Rally“ trasą.  
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Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Ralio „300 lakes Rally“ trasos priėmimui skirti ralio komiteto narį Remigijų 
Antanavičių.  
 
3.KLAUSIMAS.  Lietuvos ralio sprinto čempionato etapo „Utenos vasara 2014“  papildomų 
nuostatų svarstymas. 
Pristatyti 2014 m. LRSČ III etapo „Utenos vasara 2014“ varžybų papildomi nuostatai. Pastabų bei 
pasiūlymų negauta.  
Pasiūlyta patvirtinti LRSČ III etapo papildomus nuostatus.  
Nutarta. Patvirtinti Lietuvos ralio sprinto čempionato etapo „Utenos vasara 2014“  
papildomus nuostatus. 
 
 
Viso lapų: 3 (trys).  
 
 
Posėdžio pirmininkas   Gintaras Kaminskas 
 
 
 
Sekretorė    Rasa Jakienė  
 
 
 


