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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

 
RALIO KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 2014-09 
 

2014 10 14 
Kaunas 

 
Ralio komiteto posėdis pradėtas 2014 10 14 d. 17.00 val. Draugystė g.19, Kaunas 
Dalyvavo:  
Ralio komiteto pirmininkas: Gintaras Kaminskas 
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Donatas Liesis, Jonas Balčiūnas, Gintaras Šadauskas, Remigijus 
Antanavičius, Algirdas Bilevičius, Rimantas  Volungevičius.  
Nedalyvavo: Ramūnas Čapkauskas, Tomas Žemaitis. 
Taip pat dalyvavo:  LARČ III ir IV etapų,  LASF Stebėtojas Arnas Paliukėnas. LARČ V 
organizatorius Justinas Sipavičius bei varžybų vadovas Donatas Liesis ir SKK pirmininkas Algirdas 
Bilevičius, kurie kartu yra ir Ralio komiteto nariai; 
LARČ VI ir LRSČ V etapų SKK pirmininkas Šarūnas Liesis, organizatorius Jonas Balčiūnas, kuris 
yra komiteto narys.  
 
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Kaminskas. 
Posėdžio sekretorius (ė) – Rasa Jakienė. 
 
Darbotvarkės klausimai: 

1. Lietuvos automobilių ralio čempionato V etapo, ralio „Kauno ruduo 2014“ aptarimas; 
2. Lietuvos automobilių ralio čempionato VI etapo ir Lietuvos ralio sprinto čempionato V 

etapo, ralio „Rally Classic“ Druskininkai  2014 aptarimas; 
3. Preliminaraus 2015 m. LARČ ir LRSČ varžybų kalendoriaus sudarymas. 
4. 2015 m. Ralio taisyklių ir LARČ bei LRSČ Reglamentų projektų svarstymas. 
5. 2014 m. LARČ ir LRSČ rezultatų tvirtinimas. 
6. Dėl sezono uždarymo ir nugalėtojų apdovanojimo. 
7. Informacija apie NEZ šalių atstovų susitikimą 2014.10.25, Vilniuje. 
8. Kiti klausimai  

 
 
1.KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių ralio čempionato V etapo, ralio „Kauno ruduo 2014“ 
aptarimas.  
Posėdžio pirmininkas paklausė ar visi susipažinę su  LASF Stebėtojo ataskaita (Priedas Nr. 1) ir 
komentarais (Priedas Nr.2).  
Pasiūlyta varžybų stebėtojui A.Paliukėnui pakomentuoti ataskaitą ir pagrindines pastabas, susijusias 
su varžybų pravedimu.  
 
D. Liesis papasakojo apie pasiruošimą varžyboms, kuris buvo labai sudėtingas, ir tai įtakojo, kad 
dėl laiko stokos dalis darbų nebuvo atlikti aukščiausiam lygmeny.  
 
A. Bilevičius taip pat pažymėjo, kad per tokį trumpą laiką padaryti ralį buvo sudėtinga, tačiau 
vertinant varžybų pravedimą, nebuvo didelių trūkumų ir nesklandumų. Stebėtojo pastabos, 
išsakytos  dėl saugos plano trūkumų, labai teisingos, - kalbėjo A. Bilevičius, todėl ateityje su 
Saugos planu reikia padėti dirbti daug anksčiau.  
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Komiteto pirmininkas išreiškė pastebėjimą, kad Ralio komitete turėtų būti žmogus atsakingas už 
saugos planų peržiūrą. 
Taip pat, pirmininkas pažymėjo, kad dėl laiku neatliktų organizatoriaus darbų, varžybų metu 
atsakomybę turi prisiimti oficialūs asmenys. G. Kaminskas pasiūlė organizatoriui, kitais metais 
nekeisti ralio formato ir trasų, o puoselėti ir tobulinti šių metų dokumentaciją.  
 
Dar kartą siūlyta atkreipti dėmesį organizatoriui pasirenkant nulinius ekipažus. Būtina sąlyga 
„nulinukui“, tai depozito sumokėjimas,  kuris grąžinamas, tik pilnai atlikus funkcijas.  
 
Organizatorius Justinas Sipavičius padėkojo visiems už išsakytas pastabas ir pažadėjo, kad jas 
įvertins, ir, kad kitais metais tos pačios klaidos nepasikartos.  
 
Išklausius visus komentarus, komiteto pirmininkas G. Kaminskas pasiūlė grąžinti Lietuvos 
„Porsche“ klubui depozito sumą.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Lietuvos automobilių ralio čempionato V etapo organizatoriui Lietuvos „Porsche“ 
klubui grąžinti depozito sumą. 
 
2.KLAUSIMAS.  Lietuvos automobilių ralio čempionato VI etapo ir Lietuvos ralio sprinto 
čempionato V etapo, ralio „Rally Classic“ Druskininkai  2014 aptarimas. 
Komiteto pirmininkas atsiklausė ar visi susipažinę stebėtojo ataskaita (Priedas Nr. 3) ir stebėtojo 
komentarai (Priedas Nr.4).  
Pasiūlyta varžybų stebėtojui A. Paliukėnui pakomentuoti pagrindinius trūkumus.  
 
A.Paliukėnas išvardijo labai daug pastabų dėl kelio knygoje, Saugos plane ir ralio žurnale esančios 
informacijos neatitikimų bei trūkumų. Taip pat pažymėtos pastabos dėl sekretoriato ir komisarų 
posėdžių patalpų, kurios nebuvo atskirtos nuo  pašalinių žmonių, o ralio  štabas buvo per daug 
nutolęs  nuo sekretoriato patalpos.  
 
SKK pirmininkas Š.Liesis pažymėjo, kad varžybų sportinė dalis gera, jei ne užprogramuota klaida 
GR4. Visos pastabos, išsakytos stebėtojo ataskaitoje yra teisingos. Š. Liesis išsakė pastebėjimą, kad 
labai nustebo, kai prieš varžybas pamatė, kad kelio knygoje ir Saugos plane įdėti ne tie žemėlapiai, 
kurie buvo signaliniuose dokumentuose.  Pažymėta, kad paskutiniame miesto GR, trūko apsaugos.  
 
Komiteto narys R. Antanavičius paaiškino,  kad policininkai,  atvykę prie miesto GR starto, stovėjo 
netinkamoje vietoje ir nesuvokė ką turi daryti. Dar viena problema tai, kad saugos plane nebuvo 
miesto GR aptvėrimo schemos ir nebuvo aišku, kaip tai daryti.  
 
Organizatorius padėkojo visiems už išsakytas pastabas ir pakomentavo bei paaiškino, kad varžybų 
Saugos planas buvo koreguojamas iki paskutinės dienos, nes nebuvo iš anksto žinomi atskirų 
tarnybų atstovų kontaktiniai duomenys. J. Balčiūnas atsakė į kitas stebėtojo bei komiteto narių 
išsakytas pastabas. 
 
Komiteto pirmininkas pasiūlė grąžinti VšĮ ASK „AJAGS“ depozitą.  
Bendru sutarimu pasiūlymui  
Nutarta. Lietuvos automobilių ralio čempionato VI etapo organizatoriui VšĮ ASK „AJAGS“  
grąžinti depozito sumą. 
 
3.KLAUSIMAS.  Preliminaraus 2015 m. LARČ ir LRSČ varžybų kalendoriaus sudarymas. 
Pristatytas preliminarus 2015 m. LARČ ir LRSČ varžybų kalendorius.  
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Vyko diskusijos dėl LARČ etapų skaičiaus ir  naujo etapo, kurį planuoja organizuoti Utenos ASK 
„MGEAR“. Posėdžio metu susisiekta su klubo vadovu ir dar kartą paprašyta, kad patvirtintų ar 
finansiškai pajėgūs pravesti aukščiausios lygos varžybas, turint omenyje, kad pasirašius sutartį 
reikalinga sumokėti ir depozito sumą.  
Telefonu gautas atsakymas iš Utenos ASK „MGEAR“ vadovo Gyčio Barkausko, kad miesto valdžia 
pritaria šiam projektui ir tikimasi, jog pritraukus rėmėjus bei LASF teisėjus, varžybos bus 
suorganizuotos ir pravestos sėkmingai. 
 
Pasiūlyta preliminarius 2015 m. LARČ ir LRSČ kalendorius paskelbti 2015 m. reglamentų 
projektuose, neskelbiant organizatorių pavadinimų. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Preliminarius 2015 m. LARČ ir LRSČ kalendorius paskelbti 2015 m. reglamentų 
projektuose, neskelbiant organizatorių pavadinimų. 
 
4.KLAUSIMAS. 2015 m. LARČ bei LRSČ Reglamentų projektų svarstymas. 
Pristatyti 2015 m. LARČ bei LRSČ Reglamentų projektai  ir priedai: nacionaliniai SG grupės ir „L“ 
grupės techniniai reikalavimai automobiliams. 
Atsižvelgiant į komiteto narių pateiktas pastabas ir pataisymus, pasiūlyta 2015 m. LARČ  (Priedas 
Nr. 5) bei LRSČ (Priedas Nr. 6) Reglamentų projektus ir nacionalinius SG grupės (Priedas Nr. 7) ir 
„L“ grupės (Priedas Nr. 8) techninius reikalavimus automobiliams paskelbti viešai www.lasf.lt 
nurodant,  kad Pareiškėjai pastabas ir pasiūlymus gali teikti iki 2014.10.24 el.paštu rasa@lasf.lt     
Bendru sutarimu pritarta, 2015 m. LARČ bei LRSČ Reglamentų projektus paskelbti viešai 
www.lasf.lt , pastabas bei pasiūlymus iš Pareiškėjų priimti iki 2014.10.24 el.paštu rasa@lasf.lt     
 
5.KLAUSIMAS. 2014 m. LARČ ir LRSČ rezultatų tvirtinimas. 
5.1. Pasiūlyta patvirtinti 2014 m. LARČ rezultatus (Priedas Nr. 9), kurie parengti pagal 2014 m. 
LARČ Reglamentą. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Patvirtinti 2014 m. LARČ rezultatus (Priedas Nr. 9), kurie parengti pagal 2014 m. 
LARČ Reglamentą. 
 
5.2. Pasiūlyta patvirtinti 2014 m. LRSČ rezultatus (Priedas Nr. 10). 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Patvirtinti 2014 m. LRSČ rezultatus (Priedas Nr. 10). 
 
6. KLAUSIMAS. Dėl sezono uždarymo ir nugalėtojų apdovanojimo. 
Pasiūlyta iki sekančio posėdžio surinkti galimus pasiūlymus kur ir kada surengti 2014 m. Lietuvos 
automobilių ralio ir ralio sprinto čempionatų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo ir sezono 
uždarymo vakarą.  
Pasiūlyta, galimus variantus dėl sezono uždarymo vietos ir laiko komiteto nariams pristatyti iki 
sekančio posėdžio, Rasai Jakienei. 
Bendru sutarimu pasiūlymu pritarta. 
 
7. KLAUSIMAS. Informacija apie NEZ šalių atstovų susitikimą 2014.10.25, Vilniuje. 
Rasa Jakienė informavo, kad už 2014 m. NEZ šalių dviejų konferencijų pravedimą atsakinga 
Lietuvos automobilių sporto federacija.  Pavasario NEZ konferencijoje, kuri vyko 2014 m. kovo 
22/23 dienomis dalyvavo NEZ tarybos nariai ir darbo grupių pirmininkai, o rudens NEZ 
konferencijoje dalyvaus NEZ tarybos nariai, sporto komisijos bei darbo grupių nariai. Planuojama, 
kad į konferenciją atvyks apie 45 dalyvius.  
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Nuo LASF, į  NEZ ralio komisiją siūloma deleguoti Donatą Liesį, kuris dalyvautų posėdyje 
2014.10.25 d., Vilniuje, „Karolinos“ konferencijų centre ir pristatytų siūlomus nuo ralio komiteto 
NEZ etapus Lietuvoje.  
Bendru sutarimu pasiūlymui dėl Donato Liesio atstovavimo NEZ ralio komisijos posėdyje, 
kuris vyks 2014.10.25 Vilniuje, „Karolinos“ konferencijų centre, pritarta.  
 
 
 Viso lapų: 4 (keturi).  
 
 
 
Posėdžio pirmininkas   Gintaras Kaminskas 
 
 
 
Sekretorė    Rasa Jakienė  
 
 
 


