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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

RALIO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 2015-13 

2015 m. spalio 25 d. 
Vilnius 

 
 

Ralio komiteto posėdis įvyko 2015-10-25 Vilniuje.  
Posėdžio pradžia: 15:00 val. 
Posėdžio pabaiga: 22:00 val. 
 
 
Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Maris Simson (MS), komiteto nariai: Mantas Babenskas (MB), 
Aleksandras Dainys (AD) (nuotoliniu būdu per „Skype“ programą“), Dainius Sviderskis (DS), Ramūnas 
Šaučikovas (RŠ), darbo grupės narė Neringa Simson (NS),  
Posėdžio pirmininkas: M. Simson, posėdžio sekretorė: N. Simson.  
 
 
Darbotvarkė: 
 1. 2016 m. Lietuvos ralio sprinto reglamento projekto aptarimas.  
 2. LARČ reklamos paketo pasiūlymo ir gairių konkursui aptarimas.  
 3. Dėl Teisėjų komiteto prašymo Ralio komitetui (pridedama) dėl LARČ V etapo dokumentų 
pateikimo. 
 4. 2016 m. Lietuvos ralio C lygos reglamento projekto aptarimas.  
 5. Pasiūlymų dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių suformavimas ir pateikimas 
LASF.  
 6. LASVOVT projekto aptarimas. 
  
Posėdžio pirmininkas MS trumpai pristatė posėdžio darbotvarkę, paklausė, ar yra  pasiūlymų dėl 
darbotvarkės pakeitimų/papildymų.   
  

 
1. SVARSTYTA. 2016 m. Lietuvos ralio sprinto reglamento projekto aptarimas.  

 
Vyko svarstymai, diskusijos dėl 2016 m. Lietuvos ralio sprinto reglamento projekto.   
 
 NUTARTA. Atsižvelgus į atliktas korekcijas ir papildymus, suformuoti galutinę 2016 m. Lietuvos ralio 
sprinto reglamento projekto redakciją. 
 
 

2. SVARSTYTA. LARČ reklamos paketo pasiūlymo ir gairių konkursui aptarimas. 
  
 RŠ pristatė Lietuvos automobilių ralio čempionato prekinio ženklo SWOT analizę bei pasiūlė aptarti 
šio prekinio ženklo vystymo strategiją. Taip pat pristatė 2016 m. LARČ reklamos paketo gaires.   
 Vyko diskusija dėl čempionato prekinio ženklo projekto. 
 
   NUTARTA. 1. Pakeisti čempionato pavadinimą į „Lietuvos Ralio Čempionatas“. 
 2. Gautį LASF Administracijos komentarus dėl reklamos paketo gairių bei perduoti LASF Tarybai 
tolimesniam tvirtinimui  ir darbo grupės organizavimui. 
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3. SVARSTYTA. Dėl Teisėjų komiteto prašymo Ralio komitetui (pridedama) dėl LARČ V etapo 

dokumentų pateikimo. 
  
 MB pristatė Teisėjų komiteto prašymą.  
 MS nusišalino nuo klausimo svarstymo. 
 RK išklausė „300 Lakes Rally“ organizatorę Neringą Simson, kuri informavo, jog LASVOVT 38 
straipsnio 4-ajame punkte minimi dokumentai pateikti LASF, išskyrus nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijos 
ataskaitą, kuri neegzistuoja, nes renginio metu nekilo poreikio sudaryti tokią komisiją. 
   

 NUTARTA. Pateikti Teisėjui komitetui atsakymą Dėl LARČ V-ojo etapo „300 Lakes Rally“ 
dokumentacijos, informuojant, kad pagal savo darbo nuostatus LASF RK nėra įgaliotas pasirašyti ir kaupti 
sutarčių bei sekti jose nurodytų terminų, kurie susiję su Teisėjų komiteto prašomais dokumentais. Todėl 
šiuo klausimu Teisėjų komitetui rekomenduojama kreiptis į LASF administraciją, su kuria ir sudaryta sutartis. 

 
  

4. SVARSTYTA. 2016 m. Lietuvos ralio C lygos reglamento projekto aptarimas. 
  

 Vyko svarstymai, diskusijos dėl 2016 m. Lietuvos ralio C lygos reglamento projekto.   

 NUTARTA. Suformuotą galutinį 2016 m. Lietuvos ralio C lygos reglamento projekto teikti 
suderinimui. 

 

 

 Atsižvelgus į numatomo darbo apimtį, svarstytinus klausimus bei vėlyvą metą, MS pasiūlė numatyti 
artimiausių posėdžio datas. 

 NUTARTA. 1. Numatyti RK posėdžių datas: š.m. spalio mėn. 29 d., . lapkričio mėn. 2 d. 
 
Posėdžio pabaiga: 22:00 val. 
 


