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Bendras komentaras apie varžybas

Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti puikia renginio reklamine kampanija. Labai didelis
žiniasklaidos dėmesys puikiai parodo šių varžybų populiarumą. Greičio ruožų
parinkimas bei konfigūracija manau tikrai puikūs, žvelgiant iš dalyvių bei žiūrovų
pusės. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mano nuomone organizatoriaus komanda nudirbo
didelį darbą organizuojant puikų šou paskutiniame greičio ruože. Koncertas,
fejerverkai, bei puikiai parinktas vedantysis apdovanojimuose tikrai nesumažino
visuomenės susidomejimo šiuo renginiu. Sveikintinas sprendimas antrą ralio dieną
leisti ekipažams startuoti kas 2 o ne kas 1 minutę, kadangi tai tikrai būtu per daug
pavojinga dėl labai didelių dulkių, nors tai manau tiesiogiai paveikė varžybų pravedimo
kokybę. Puikūs oficialių asmenų bei SAF ekipažų automobiliai, taip pat viena iš šio
renginio vizitinių kortelių. Informacija žiūrovams dėl ralio pavojingumo bei visa
informacija internetiniame puslapyje taip pat pakankamai aiški. Kelio knygoje didesnių
trūkumų pastebėta nebuvo. Papildomi nuostatai biuleteniai bei kita dokumentacija
pakankamai gera, išskyrus sprendimą nr. 1 kuris turėjo vadintis biuleteniu, kadangi buvo
keičiami papildomų nuostatų punktai. O taip pat buvo publikuojamas kažkoks keistas
varžybų vadovo įgaliojimas. Ralio valdymo centro patalpos tikrai geros. Valdymo centre
buvo ir varžybų vyr. daktaras ir policijos atstovas. Įvykus 15 -to ekipažo avarijai 5 -tame
GR ir gavus SOS signalą iš ekipažo, buvo greitai sureaguota tam ,kad skubiai suteikti
tinkamą pagalbą nukentėjusiems.

Stebėtojo įžvelgti trūkumai

Pirmiausia saugumas. Deja šioje vietoje buvo pastebėti gana dideli trūkumai. Pirmiausiai
nebuvo gesintuvų nei tech. komisijoje nei greičio ruožų startuose, LK bei STOP
postuose. Beje kvalifikacinio GR metu stop'e užsiliepsnojus ekipažo nr.7 automobiliui
teisėjai puolė gesintuvų ieškoti savo automobilio bagažinėje, kas užtruko ne mažiau nei
15sec. ir tik laimingo atsitiktinumo dėka, sportinis automobilis buvo uzgesintas.
Stebėtojui pasiteiravus kodėl nėra gesintuvų postuose, buvo gautas gana keistas
atsakymas. Cituoju: ,,ko jūs vis kabinejates , pas mus Latvijoje niekada nebūna
gesintuvų. Mes juk turime gaisrininkų automobilį starte". GR aptvėrimai netikslūs(foto
nr. 1), kai kur jų visai nebuvo arba buvo nuplėšti, ko pasekoje SAF C darbuotojai dirbo
tikrai papildomą darbą kuris neleido jiems važiuoti savo grafiku. Policija daugelyje GR
vėlavo uždaryti kelią, ko pasekoje žiūrovai likus mažiau nei valandai iki GR starto vis dar
sugebėdavo įvažiuoti į trasą. Trūkumas apsaugos darbuotojų taip pat buvo aiškiai
matomas. GMP ekipažų darbas geras, tik buvo gauti nusiskundimai iš GMP darbuotojų
dėl informacinių žemėlapių. Pasiteiravus GMP bei PGT ekipažų darbuotojų ar jiems
buvo pravestas instruktažas dėl darbo , buvo gautas neigiamas atsakymas. Saugos
ekipažas 02 važiavo be oranžinio švyturelio bei garsinės signalizacijos, todėl kilo
klausimas ar jis tikrai galėjo dalyvauti kaip nulinis ekipažas?



Teisėjai
Šitoje vietoje įžvelgti taip pat nemaži trūkumai. Pirmiausia GR-uose nebuvo antro ryšio
kanalo. GR, LK, FINISH bei STOP ženklai buvo tik vienoje kelio pusėje. Teisėjai apsirengę
tikrai netinkamai dirbti ralyje. Teisėjų rūkymas LK bei STARTE (foto nr.2 nr.3). Kitas
pastebėtas keistas dalykas yra tai, kad GR saugos vyresnysis teisėjas bei GR vyresnysis
teisėjas tarpusavyje negalėjo susikalbėti, kadangi nežinojo nei vienos bendros kalbos
kaip pvz.: anglų arba rusų. Dėl šito fakto manau galėjo iškilti daug problemų, bei galėjo
būti skaudžių pasekmių įvykus rimtesniam įvykiui trasoje. Teisėjo ryšiams su dalyviais
darbo planas atsirado oficialioje lentoje, tik stebėtojui pasiteiravus. Taip pat šis oficialus
asmuo nevilkėjo liemenės pagal papildomų nuostatų 13.1 punktą bei nemokėjo lietuvių
kalbos nors tai buvo paminėta jo aprašyme oficialioje lentoje. Taip pat manau, kad būtų
labiau priimtina teisėjui ryšiams su dalyviais turėti lietuviško ryšio operatoriaus numerį,
jeigu jau varžybos vyksta LT teritorijoje. Tikrai noriu patikinti,kad nesu šališkas ir neturiu
nieko prieš kitos valstybės teisėjus dirbančius Lietuvos ralio etapuose, bet manau kad
tokiu atveju reikėtų kažkaip geriau suderinti bendradarbiavimą tarp LT ir LV teisėjų.

Tech. komisija, serviso parkas, UP

Tech. komisijos darbo vieta neturėjo jokio uzrašo, nebuvo laiko kontrolės laikrodžio,
nebuvo nei vieno gesintuvo taip pat nebuvo visiškai apsaugota nuo pašalinių asmenų
bei automobilių judėjimo. Ko pasekoje stebint komisijos darbą, iš kažkur atsiradęs
pašalinis automobilis tiesiog kirto tech komisijos darbo vietą. Tech. komisijos
darbuotojai nevilkėjo jokių liemenių su identifikaciniais užrašais, todėl jų negalima
buvo išskirti iš kitų asmenų buvusių tech. komisijos palapinėje. Keltuvų nei duobės
nebuvo. Jokių nuorodų kaip nuvykti į tech.komisiją nebuvo.
Serviso parkas nebuvo saugomas. Įvažiuoti bei išvažiuoti galėjo kas nori. Nors
papildomų nuostatų punkte 12.20.2 sakoma apie serviso automobilius , jų serviso
zonoje buvo kur kas daugiau. Serviso parkas nebuvo kontroliuojamas, todėl jame buvo
rūkoma bei nesilaikoma kitų saugumo taisyklių. Nuorodų kaip pakliūti į serviso parką
taip pat nebuvo.
UP buvo saugomas iš dalies. Manau trūko apsaugos, to pasekoje varžybų vadovui bei
SKK teko spręsti klausimus dėl pašalinės žiūrovų pagalbos ekipažui, UP zonoje.

Kiti bendri pastebėjimai

Nebuvo iškabinta LASF vėliava. Oficialių asmenų parkingas nebuvo saugomas, bei
nebuvo jokių nuorodų kaip ten pakliūti. LASF stebėtojas automobilį su vairuotoju gavo
tik apie 13.00 val. ketvirtadienį, nors buvo žadėta automobilį pateikti nuo ankstyvo ryto.
To pasekoje sunku buvo suspėti gerai atlikti savo darbą susipažinimo bei shakedawn
metu. Beje nuvykus į paskutinį 12 -tą greičio ruožą (šeštadienį) stebėtojo automobilis
netikėtai buvo atsiimtas, todėl tai apsunkino grįžimą į ralio štabą paskutiniam SKK
posėdžiui.

Pozicijų pasirinkimo ceremonija turėjusi vykti 20.30 val. be jokio paaiškinimo įvyko



geru pusvalandžiu vėliau. Varžybų vadovas ganėtinai stipriai vėlavo pateikti informaciją
apie baudas , skirtas susipažinimo metu, pirmojo SKK posėdžio eigoje. Siulyčiau
oficialiems asmenims t.y. varžybų vadovui, tech. komisijos pirmininkui, į SKK posėdžius
ateiti pasiruošus. Tą prasme turėti konkrečius sprendimus , o ne pradėti ieškoti
informacijos bei spręsti iš naujo savo srities klausimus SKK posėdžio metu. Be to
varžybų vadovui matant ,kad susirinko begalės sprendimų bei analizuojamų situacijų,
juos pateikti SKK sekretorei anksčiau nei per planinį posėdį, taip išvengiant rezultatų
tvirtinimo bei iškabinimo vėlavimo daugiau nei valandą.
Dar vienas pastebėjimas. Įvykus rimtesniam įvykiui trasoje, ralio metu ,kažkodėl tai
sprendimus priiminėjo bei per raciją nurodymus dalino, varžybų direktorius. Trasoje
pavėlavusių saugos darbuotojų išstatymą, bei nulinių ekipažų o taip pat SAF
automobilių judejimą taip pat reguliavo varžybų direktorius, radijo ryšio pagalba. Kyla
klausimas, kokias funkcijas atlieka varžybų vadovas bei trasos saugumo viršininkas?

Pabaigai, vertinant patį renginį manau, kad renginys pravestas ne pačiam
aukščiausiam lygmenyje, ką teko išgirsti ir iš dalyvių bei jų aptarnaujančio personalo ir
iš oficialių užsienio asmenų dalyvavusių renginyje. Nors kitą vertus reikia išgirsti
visokių nuomonių. Tikiuosi organizatorius šias pastabas priims pozityviai ir kitiems
metams turėsime labai gerą ,,300 Lakes Rally" ralio etapą.

Su pagarba, LASF stebėtojas , Remigijus Bilevičius
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