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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

RALIO KOMITETO POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS NR. 2015-15 

2015 m. lapkričio 4 d. 
 
 

Ralio komiteto (RK) posėdis įvyko elektroninių ryšio priemonių pagalba (telekonferenciniais pokalbiais). 
Posėdžio pradžia: 19:00 val.  
 
Dalyvavo: ralio komiteto pirmininkas Maris Simson (MS), komiteto nariai: Mantas Babenskas (MB), 
Aleksandras Dainys (AD), Dainius Sviderskis (DS) bei Ramūnas Šaučikovas (RŠ). 
Posėdžio pirmininkas: Maris Simson 
Posėdžio sekretorius: Mantas Babenskas 
 
Darbotvarkės klausimai: 

1. Dėl ralio komiteto koordinatoriaus. 
MS informavo, kad ralio komitete reikia išrinkti atsakingą asmenį, kuris koordinuos darbą iki š.m. lapkričio 27 d. 
dėl RK pirmininko kelionės už ES ribų, dėl ko jis bus pasiekiamas ribotu laiku el. ryšio priemonėmis. RK 
atsižvelgęs į daugumos kitų narių didelį užimtumą artimiausią mėnesį, vieningai pasisakė už RŠ kandidatūrą. 
Nutarta: skirti RŠ nauju RK koordinatoriumi, kol pirmininkas MS bus išvykęs iš Lietuvos. 
 

2. Dėl reglamentų ir taisyklių projektų paskelbimo viešam aptarimui. 
Svarstyta data, kada viešai bus paskelbtos 2016 m. sezono ralio taisyklių bei A, B ir C lygų reglamentų projektai. 
Nutarta, kad paruošti projektai bus paskelbti www.lasf.lt  š.m. lapkričio mėn. 6 d., penktadienį. 
Nutarta: paskelbti 2016 m. sezono ralio taisykles bei A, B ir C lygų reglamentus penktadienį, lapkričio 6 d. 
 

3. Dėl diskusijos su sportininkais apie ralio taisyklių bei reglamentų projektus vietos ir laiko. 
Svarstyta data, kada bus diskutuojama su automobilių sporto bendruomene – lenktynininkais dėl 2016 m. 
sezono ralio taisyklių bei A, B ir C lygų reglamentų projektų. Po diskusijos prieita prie išvados, kad susitikimas 
bus organizuojamas š.m. lapkričio 12 dieną, kitą ketvirtadienį. Preliminari susitikimo vieta: Kaunas. Kvietimai 
kartu su patikslinta susitikimo vieta ir laiku bus siunčiami sportininkams asmeniškai RK turimais kontaktais. 
Nutarta: į atvirą diskusiją dėl 2016 m. sezono ralio taisyklių bei A, B ir C lygų reglamentų projektų 
lenktynininkus sukviesti lapkričio 12 d., ketvirtadienį Kaune. Tiksli vieta ir laikas bus išsiųsti kartu su 
kvietimais. 


