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LIETUVOS	  AUTOMOBILIŲ	  SPORTO	  FEDERACIJA	  
RALIO	  KOMITETO	  POSĖDŽIO	  
PROTOKOLAS	  NR.	  2016-‐16	  

2016	  m.	  gruodžio	  28	  d.	  
	  

	  
Ralio	  komiteto	  (RK)	  posėdis	  įvyko	  Kaune,	  Draugystės	  g.	  19.	  
Posėdžio	  pradžia:	  18:00	  val.	  Posėdžio	  pabaiga:	  20:20	  val.	  
	  
Dalyvavo:	   l . e . p . LASF	   ralio	   komiteto	   pirmininkas	   Gintautas	  Firantas	  (GF),	   komiteto	   nariai:	   Žilvinas	  Juršys	  
(ŽJ),	  Žilvinas	  Sakalauskas	  (ŽS)	  (raštu),	  Donatas	  Liesis	  (DL),	  Kastytis	  Torrau	  (KT),	  Tomas	  Savickas	  (TS).	  
Nedalyvavo:	  Mindaugas	  Varža,	  Vaidotas	  Žala,	  Vitalijus	  Plastininas.	  
Taip	  pat	  dalyvavo:	  LASF	  Generalinė	  sekretorė	  Renata	  Burbulienė	  (RB).	  
Posėdžio	  pirmininkas:	  Gintautas	  Firantas	  
Posėdžio	  sekretorius:	  Donatas	  Liesis	  
	  
Darbotvarkės	  klausimai:	  
	  
1.	   LARČ	   reglamento	   ir	   priedų:	   Kalendoriaus	   bei	   Techninių	   reikalavimų	   pakeitimų	  
svarstymas/tvirtinimas.	  
2.	  LARSČ	  reglamento	  ir	  priedo	  „2017	  LARSČ	  Kalendorius“	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  
3.	  LAMRČ	  reglamento	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  	  
4.	  Lietuvos	  automobilių	  ralių	  Taisyklių	  ir	  priedo	  Baudos	  	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  
5.	  LASF	  Stebėtojo	  kandidatūros	  LARČ	  1	  etapui	  („Halls	  winter	  rally“)	  teikimas	  LASF	  Tarybai	  tvirtinti.	  	  
6.	  LARČ	  1	  etapui	  „Halls	  winter	  rally“	  sporto	  komisaro	  skyrimas	  Organizatoriui.	  
7.	  LARČ	  1	  etapo	  „Halls	  winter	  rally“	  papildomų	  nuostatų	  svarstymas	  ir	  tvirtinimas.	  
	  
Posėdžio	  pirmininkas	  Gintautas	   Firantas	   paklausė	   komiteto	  narių	   ar	   nori	   kas	   papildyti	   darbotvarkę	   klausimais?	  
Pasiūlymų	  negauta,	  todėl	  pakvietė	  patvirtinti	  darbotvarkę.	  
	  
BALSUOTA:	  „UŽ“	  vienbalsiai.	  
NUTARTA:	  Patvirtinti	  posėdžio	  darbotvarkę.	  
	  
1.	   LARČ	   reglamento	   ir	   priedų:	   Kalendoriaus	   bei	   Techninių	   reikalavimų	   pakeitimų	  
svarstymas/tvirtinimas.	  
2.	  LARSČ	  reglamento	  ir	  priedo	  „2017	  LARSČ	  Kalendorius“	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  
3.	  LAMRČ	  reglamento	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  	  
4.	  Lietuvos	  automobilių	  ralių	  Taisyklių	  ir	  priedo	  Baudos	  	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  
5.	  LASF	  Stebėtojo	  kandidatūros	  LARČ	  1	  etapui	  („Halls	  winter	  rally“)	  teikimas	  LASF	  Tarybai	  tvirtinti.	  	  
6.	  LARČ	  1	  etapui	  „Halls	  winter	  rally“	  sporto	  komisaro	  skyrimas	  Organizatoriui.	  
7.	  LARČ	  1	  etapo	  „Halls	  winter	  rally“	  papildomų	  nuostatų	  svarstymas	  ir	  tvirtinimas.	  
	  
	  
Darbotvarkės	  klausimų	  nagrinėjimas:	  
	  
1.	   LARČ	   reglamento	   ir	   priedų:	   Kalendoriaus	   bei	   Techninių	   reikalavimų	   pakeitimų	  
svarstymas/tvirtinimas.	  
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SIŪLYTA:	  	  
-‐	  Išbraukti	  iš	  LARČ	  reglamento	  2.1.	  p.	  varžybų	  kalendorių	  	  ir	  perkelti	  jį	  į	  reglamento	  Priedą	  Nr.	  5.	  
-‐	  Atsižvelgiant	  į	  tai,	  kad	  per	  nustatytą	  RK	  terminą	  gautos	  dvi	  paraiškos	  organizuoti	  	  laisvus	  etapus	  LARČ	  3,	  2017-‐
06-‐23/25	  	  ir	  	  LARČ4,	  	  2017-‐08-‐3/5.	  R.Burbulienė	  informavo,	  kad	  gauta	  iš	  UAB	  „4Rally“	  pranešimas	  jog	  Kelmės	  ASK	  
yra	   skolingas	   už	   varžybų	   organizavimą,	   tačiau	   remiantis	   2016-‐11-‐28	   Tarybos	   priimtu	   LASVOVT	   13	   str.	   2	   d.,	  
įsiskolinimų	  Kelmės	  ASK	  neturi	  nei	  LASF	  nei	  jos	  nariams.	  Todėl	  siūloma	  patvirtinti	  	  LARČ	  3,	  2017-‐06-‐23/25	  etapo	  
Organizatoriumi-‐	  Kelmės	  ASK	  ir	  LARČ4,	  	  2017-‐08-‐3/5	  Organizatoriumi-‐	  VšĮ	  „Automotoprojektai“.	  
-‐	  Suteikti	  leidimą	  kandidatuoti	  VšĮ	  „Automotoprojektai“	  ir	  VšĮ	  „Čapkausko	  autosportas“	  dėl	  BRT	  (FIA	  Baltic	  Rally	  
Trophy)	  varžybų	  vykdymo	  pateikiant	  paraišką	  FIA	  per	  LASF.	  
-‐	  Patvirtinti	  LARČ	  reglamento	  priedą	  Nr.	  5	  „2017	  m.	  LARČ	  Kalendorius:	  
	  

Etapas Vieta, pavadinimas Data Organizatorius Papildomas 
statusas 

1 Utena, „Halls Winter Rally“ 2017 m. sausio 27-28 d. UAB „Pitlane“  
2 Rally Talsi (Latvija) 2017 m. gegužės 19-20 d. RA Events LRČ 

3 Kelmė, „Rally Žemaitija“ 

2017 m. birželio 23-25  
(jei vyks RSMP) 
 
arba birželio  16-17 d. (jei 
nevyks RSMP) 

Kelmės ASK  RSMP 
(nepatvirtinta) 

4 Rokiškis 2017 m. rugpjūčio 3-5 d. VšĮ 
„Automotoprojektai“ 

BRT 
(nepatvirtinta) 

Rezervinis 
etapas, neįvykus 

kuriam nors 
LARČ etapui   

Mažeikiai, „Mažeikiai – 
Viekšniai“ 

2017 m. rugpjūčio 18-19 
d. Mažeikių ASK LRSČ 

5 Elektrėnai, „DHL Rally 
Elektrėnai“ 2017 m. rugsėjo 8-9 d. VšĮ „Čapkausko 

autosportas“ 
BRT 
(nepatvirtinta) 

6 Druskininkai, „Rally 
Classic“ 2017 m. rugsėjo 29-30 d. VšĮ „ Autoklubas 

AJAGS“  

	  
-‐	  Patvirtinti	  LARČ	  reglamento	  5.1.3.,	  6.3.2.,	  7.4.3.,	  7.7.,	  8.7.,	  9.3.	  korekcijas.	  
-‐	  Patikslinti	  „Organizatorius“	  sąvoką.	  
-‐	  Patvirtinti	   LARČ	   reglamento	  priedo	  L	  grupės	   su	  RK	  3.1.p.	  papildymu	   	   ir	  BMW	  grupės	   techninius	   reikalavimus,	  
kurie	   suderinti	   su	  Techninių	   reikalavimų	  komiteto	  pirmininku	  Egidijum	   Janavičium.	  Padarytos	   korekcijos	  esmės	  
nepakeitė,	  tik	  atsirado	  daugiau	  aiškumo.	  
-‐Teikti	  patvirtinti	  būtinus	  LARČ	  Reglamento	  pakeitimus	  LASF	  Tarybai,	  kuriuos	  RK	  priėmė	  Protokolu	  Nr.	  15	  -‐	  16	  ir	  	  
kurie	  užtikrins	  dalyvių	  galimybę	  konkurencingai	   ir	  motyvuotai	  varžytis	   (išsaugant	  nacionalines	  klases)	  LARČ,	   leis	  
organizatoriams	   savarankiškai	   pasirinkti	   GPS	   tiekėją,	   panaikins	   punktus,	   kuriems	   nėra	   pasiruošta	   sezonui	  
prasidedant	  ar	  yra	  pertekliniai.	  
	  
BALSUOTA:	  „UŽ“	  vienbalsiai.	  

	  	  	  	  	  	  	  NUTARTA:	  	  	  
-‐	  Išbraukti	  iš	  LARČ	  reglamento	  2.1.	  p.	  varžybų	  kalendorių	  ir	  perkelti	  jį	  į	  reglamento	  Priedą	  Nr.	  5.	  
-‐	   Patvirtinti	   	   LARČ	   3,	   2017-‐06-‐23/25	   etapo	   Organizatoriumi-‐	   Kelmės	   ASK	   ir	   LARČ4,	   	   2017-‐08-‐3/5	   etapo	  
Organizatoriumi-‐	  VšĮ	  „Automotoprojektai“.	  
-‐	   Suteikti	   leidimą	  kandidatuoti	  VšĮ	   „Automotoprojektai“	   ir	  VšĮ	   „Čapkausko	  autosportas“	  dėl	  BRT	   (FIA	  Baltic	  
Rally	  Trophy)	  varžybų	  vykdymo	  pateikiant	  paraišką	  FIA	  per	  LASF.	  
-‐	  Patvirtinti	  LARČ	  reglamento	  priedą	  Nr.	  5	  „2017	  m.	  LARČ	  Kalendorius:	  
	  

Etapas Vieta, pavadinimas Data Organizatorius Papildomas 
statusas 

1 Utena, „Halls Winter 
Rally“ 2017 m. sausio 27-28 d. UAB „Pitlane“  

2 Rally Talsi (Latvija) 2017 m. gegužės 19-20 d. RA Events LRČ 
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3 Kelmė, „Rally Žemaitija“ 

2017 m. birželio 23-25  
(jei vyks RSMP) 
 
arba birželio  16-17 d. 
(jei nevyks RSMP) 

Kelmės ASK  RSMP 
(nepatvirtinta) 

4 Rokiškis 2017 m. rugpjūčio 3-5 d. VšĮ 
„Automotoprojektai“ 

BRT 
(nepatvirtinta) 

Rezervinis 
etapas, neįvykus 

kuriam nors 
LARČ etapui   

Mažeikiai, „Mažeikiai – 
Viekšniai“ 

2017 m. rugpjūčio 18-19 
d. Mažeikių ASK LRSČ 

5 Elektrėnai, „DHL Rally 
Elektrėnai“ 2017 m. rugsėjo 8-9 d. VšĮ „Čapkausko 

autosportas“ 
BRT 
(nepatvirtinta) 

6 Druskininkai, „Rally 
Classic“ 2017 m. rugsėjo 29-30 d. VšĮ „ Autoklubas 

AJAGS“  

	  
-‐	  Patvirtinti	  LARČ	  reglamento	  5.1.3.,	  6.3.2.,	  7.4.3.,	  7.7.,	  8.7.,	  9.3.	  korekcijas.	  
-‐	  Patikslinti	  „Organizatorius“	  sąvoką.	  
-‐	  Patvirtinti	  LARČ	  reglamento	  priedo	  L	  grupės	  su	  RK	  3.1.p.	  papildymu	  	  ir	  BMW	  grupės	  techninius	  reikalavimus,	  
kurie	  suderinti	  su	  Techninių	  reikalavimų	  komiteto	  pirmininku	  Egidijum	  Janavičium.	  Padarytos	  korekcijos	  esmės	  
nepakeitė,	  tik	  atsirado	  daugiau	  aiškumo.	  
-‐Teikti	  patvirtinti	  būtinus	  LARČ	  Reglamento	  pakeitimus	  LASF	  Tarybai,	  kuriuos	  RK	  priėmė	  Protokolu	  Nr.	  15	  -‐	  16	  ir	  	  
kurie	   užtikrins	   dalyvių	   galimybę	   konkurencingai	   ir	  motyvuotai	   varžytis	   (išsaugant	   nacionalines	   klases)	   LARČ,	  
leis	  organizatoriams	  savarankiškai	  pasirinkti	  GPS	  tiekėją,	  panaikins	  punktus,	  kuriems	  nėra	  pasiruošta	  sezonui	  
prasidedant	  ar	  yra	  pertekliniai.	  

	  
	  
2.	  LARSČ	  reglamento	  ir	  priedo	  „2017	  LARSČ	  Kalendorius“	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  
	  
SIŪLYTA:	  	  
-‐	  Išbraukti	  iš	  LARSČ	  reglamento	  2.1.	  p.	  varžybų	  kalendorių	  ir	  perkelti	  jį	  į	  reglamento	  Priedą	  Nr.	  5.	  
-‐	  Patvirtinti	  preliminarų	  LARSČ	  reglamento	  priedą	  Nr.	  5	  „2017	  m.	  LARSČ	  Kalendorius“,	  kadangi	  iki	  šiol	  neaišku	  dėl	  
„Rally	   Talsi“	   etapo	   ar	   galės	   užtikrinti	   ralio	   sprinto	   dalyvių	   važiavimą	   prieš	   ralio	   dalyvių	   važiavimus,	   taip	   pat	  
sulaukta	  skambučių	  iš	  klubų	  dėl	  V	  etapo	  Druskininkuose,	  2017	  rugsėjo	  30	  d.	  
Etapas	   Vieta	   Data	   Organizatorius	  

1	   Alūksnė	  (Latvija)	   2017	  m.	  sausio	  13-‐14	  d.	   Autosporta	  klubs	  Alūksne	  
2	   Latvija,	  Talsi	   2017	  m.	  gegužės	  20-‐21	  d.	   RA	  Events	  
3	   Zarasai	   2017	  m.	  liepos	  14-‐15	  d.	   ZASK	  Akseleratorius	  
4	   Mažeikiai	  –	  Viekšniai	   2017	  m.	  rugpjūčio	  18-‐19	  d.	   Mažeikių	  ASK	  
5	   Druskininkai	   2017	  m.	  rugsėjo	  30	  d.	   VšĮ	  „Autoklubas	  AJAGS“	  

	  
-‐	  Pakeisti	  5.1.1.,	  5.1.3.,	  6.1.3,	  6.1.4.,7.2.,	  7.4.2.,	  7.4.4.,7.5.,	  p.	  
-‐	  Išbraukti	  ir	  pakeisti	  6.3.1.	  ,	  8.6.	  p.	  ,	  9.3.	  
-‐	  Patikslinti	  „Organizatorius“	  sąvoką	  ir	  ištaisyti	  kitas	  korektūros	  klaidas	  reglamente.	  
-‐	  Teikti	  patvirtinti	  būtinus	  LARSČ	  Reglamento	  pakeitimus	  LASF	  Tarybai,	  kuriuos	  RK	  priėmė	  Protokolu	  Nr.	  15	  -‐	  16	  ir	  	  
kurie	  užtikrins	  dalyvių	  galimybę	  konkurencingai	  ir	  motyvuotai	  varžytis	  LARSČ.	  
	  
BALSUOTA:	  „UŽ“	  vienbalsiai.	  
NUTARTA:	  	  
-‐	  Išbraukti	  iš	  LARSČ	  reglamento	  2.1.	  p.	  varžybų	  kalendorių	  ir	  perkelti	  jį	  į	  reglamento	  Priedą	  Nr.	  5.	  
-‐	  Patvirtinti	  preliminarų	  LARSČ	  reglamento	  priedą	  Nr.	  5	  „2017	  m.	  LARSČ	  Kalendorius“.	  
Etapas	   Vieta	   Data	   Organizatorius	  

1	   Alūksnė	  (Latvija)	   2017	  m.	  sausio	  13-‐14	  d.	   Autosporta	  klubs	  Alūksne	  
2	   Latvija,	  Talsi	   2017	  m.	  gegužės	  20-‐21	  d.	   RA	  Events	  
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3	   Zarasai	   2017	  m.	  liepos	  14-‐15	  d.	   ZASK	  Akseleratorius	  
4	   Mažeikiai	  –	  Viekšniai	   2017	  m.	  rugpjūčio	  18-‐19	  d.	   Mažeikių	  ASK	  
5	   Druskininkai	   2017	  m.	  rugsėjo	  30	  d.	   VšĮ	  „Autoklubas	  AJAGS“	  

	  
-‐	  Pakeisti	  5.1.1.,	  5.1.3.,	  6.1.3,	  6.1.4.,7.2.,	  7.4.2.,	  7.4.4.,7.5.,	  p.	  
-‐	  Išbraukti	  ir	  pakeisti	  6.3.1.	  ,	  8.6.	  p.	  ,	  9.3.,	  p.	  
-‐	  Patikslinti	  „Organizatorius“	  sąvoką	  ir	  ištaisyti	  kitas	  korektūros	  klaidas	  reglamente.	  
-‐	  Teikti	  patvirtinti	  būtinus	  LARSČ	  Reglamento	  pakeitimus	  LASF	  Tarybai,	  kuriuos	  RK	  priėmė	  Protokolu	  Nr.	  15	  -‐	  16	  
ir	  	  kurie	  užtikrins	  dalyvių	  galimybę	  konkurencingai	  ir	  motyvuotai	  varžytis	  LARSČ.	  

	  

3.	  LAMRČ	  reglamento	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  
SIŪLYTA:	  	  GF	  pasiūlė	  	  2017	  metų	  Lietuvos	  automobilių	  mini	  ralio	  čempionato	  reglamento	  svarstymą	  atidėti	  
sekančiam	  posėdžiui.	  	  	  

BALSUOTA:	  „UŽ“	  vienbalsiai.	  
	  	  	  NUTARTA:	  	  2017	  metų	  Lietuvos	  automobilių	  mini	  ralio	  čempionato	  reglamento	  svarstymą	  atidėti	  sekančiam	  	  	  
posėdžiui.	  	  	  
	  
4.	  Lietuvos	  automobilių	  ralių	  Taisyklių	  ir	  priedo	  Baudos	  	  pakeitimų	  svarstymas/tvirtinimas.	  
SIŪLYTA:	  
-‐	  	  Dokumento	  pavadinimą	  pakeisti	  iš	  „Lietuvos	  ralio	  taisyklės“	  į	  „Lietuvos	  automobilių	  ralių	  taisyklės“.	  
-‐	  Ištrinti	  20.3.1.	  p.	  nurodytą	  baudą	  už	  30km/h	  greičio	  viršijimą,	  kadangi	  ji	  nėra	  adekvati	  ir	  logiška.	  
-‐	  Pataisyti	  25.4.2.	  p.	  ir	  vietoj	  „varžybų	  vadovo“	  įrašyti	  „organizatoriaus“,	  kadangi	  neprasidėjus	  varžyboms	  
sprendimus	  priima	  organizatorius.	  
-‐	  Išbraukti	  iš	  25.4.3.	  p.	  „bendras	  policijos“	  ir	  palikti	  tik	  „teisėjų	  mobilus	  ekipažas“,	  nes	  toks	  reikalavimas	  yra	  
perteklinis.	  
-‐	  Išbraukti	  dalį	  35.2.	  p.	  formuluotės	  ir	  patikslinti.	  
-‐	  Išbraukti	  37.1.	  p.	  dalį,	  kurioje	  nereikalingas	  nurodytas	  draudimas.	  
-‐	  Išbraukti	  iš	  visų	  40.2	  ir	  40.3	  punktų	  SOS	  ir	  OK	  mygtukų	  paspaudimą,	  kadangi	  kitų	  tiekėjų	  GPS	  saugos	  ir	  kontrolės	  
sistemose	  šie	  mygtukai	  gali	  vadintis	  kitaip	  ar	  būti	  kitokia	  pranešimo	  forma.	  
-‐	  Lietuvos	  automobilių	  ralių	  taisyklėse	  T-‐2017	  priede	  Nr.3	  Baudų	  lentelė	  atlikti	  šiuos	  pataisymus:	  
6	  p.	  ištrinti	  20.2.;	  	  
12	  p.	  įrašyti	  „	  ir	  privalomos	  organizatoriaus	  ar	  LASF	  reklamos“,	  kadangi	  identifikaciniai	  ženklai	  ir	  privaloma	  
reklama	  nėra	  tapačios	  sąvokos;	  
13	  p.	  pažymėti,	  kad	  gali	  būti	  šalinamas	  SKK	  sprendimu;	  
14	  p.	  ištrinti	  SKK	  sprendimu;	  
19	  p.	  išbraukti	  18.1.	  ir	  18.6.	  ,	  kadangi	  tokia	  sankcija	  per	  griežta;	  
28	  p.	  išbraukti	  ir	  pataisyti	  pagal	  projekto	  siūlymą;	  
35	  p.	  	  išbraukti	  „	  varžybų	  vadovo	  teikimu“,	  pažymėti	  jog	  už	  šį	  pažeidimą	  taikomas	  „šalinimas“	  be	  atskiro	  SKK	  
sprendimo;	  
37	  p.	  išbraukti	  2.7.;	  
41	  p.	  išbraukt	  visai,	  nes	  kartojasi	  su	  13	  p.;	  
43	  p.	  papildyti,	  kad	  už	  pažeidimą	  taikomas	  šalinimas;	  
45	  p.	  ištrinti	  SOS/OK	  	  ir	  įrašyti	  „pranešimo	  signalų“,	  nes	  skirtingi	  tiekėjai	  gali	  turėti	  kitokius	  mygtukus	  GPS	  
įrangoje;	  
49	  p.	  pakeisti,	  kaip	  siūloma	  projekte;	  
51	  p.	  ištrinti	  49,51,52.1.	  ir	  įrašyti	  52.2.	  	  
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BALSUOTA:	  „UŽ“	  vienbalsiai.	  
	  	  	  NUTARTA:	  	  Teikti	  LASF	  Tarybai	  tvirtinti	  šių	  automobilių	  ralių	  Taisyklių	  pakeitimus.	  
-‐	  	  Dokumento	  pavadinimą	  pakeisti	  iš	  „Lietuvos	  ralio	  taisyklės“	  į	  „Lietuvos	  automobilių	  ralių	  taisyklės“.	  
-‐	  Ištrinti	  20.3.1.	  p.	  nurodytą	  baudą	  už	  30km/h	  greičio	  viršijimą,	  kadangi	  ji	  nėra	  adekvati	  ir	  logiška.	  
-‐	  Pataisyti	  25.4.2.	  p.	  ir	  vietoj	  „varžybų	  vadovo“	  įrašyti	  „organizatoriaus“,	  kadangi	  neprasidėjus	  varžyboms	  
sprendimus	  priima	  organizatorius.	  
-‐	  Išbraukti	  iš	  25.4.3.	  p.	  „bendras	  policijos“	  ir	  palikti	  tik	  „teisėjų	  mobilus	  ekipažas“,	  nes	  toks	  reikalavimas	  yra	  
perteklinis.	  
-‐	  Išbraukti	  dalį	  35.2.	  p.	  formuluotės	  ir	  patikslinti.	  
-‐	  Išbraukti	  37.1.	  p.	  dalį,	  kurioje	  nereikalingas	  nurodytas	  draudimas.	  
-‐	  Išbraukti	  iš	  visų	  40.2	  ir	  40.3	  punktų	  SOS	  ir	  OK	  mygtukų	  paspaudimą,	  kadangi	  kitų	  tiekėjų	  GPS	  saugos	  ir	  
kontrolės	  sistemose	  šie	  mygtukai	  gali	  vadintis	  kitaip	  ar	  būti	  kitokia	  pranešimo	  forma.	  
-‐	  Lietuvos	  automobilių	  ralių	  taisyklėse	  T-‐2017	  priede	  Nr.3	  Baudų	  lentelė	  pritarti	  šiems	  pataisymams:	  
6	  p.	  ištrinti	  20.2.;	  	  
12	  p.	  įrašyti	  „	  ir	  privalomos	  organizatoriaus	  ar	  LASF	  reklamos“,	  kadangi	  identifikaciniai	  ženklai	  ir	  privaloma	  
reklama	  nėra	  tapačios	  sąvokos;	  
13	  p.	  pažymėti,	  kad	  gali	  būti	  šalinamas	  SKK	  sprendimu;	  
14	  p.	  ištrinti	  SKK	  sprendimu;	  
19	  p.	  išbraukti	  18.1.	  ir	  18.6.	  ,	  kadangi	  tokia	  sankcija	  per	  griežta;	  
28	  p.	  išbraukti	  ir	  pataisyti	  pagal	  projekto	  siūlymą;	  
35	  p.	  	  išbraukti	  „	  varžybų	  vadovo	  teikimu“,	  pažymėti	  jog	  už	  šį	  pažeidimą	  taikomas	  „šalinimas“	  be	  atskiro	  SKK	  
sprendimo;	  
37	  p.	  išbraukti	  2.7.;	  
41	  p.	  išbraukt	  visai,	  nes	  kartojasi	  su	  13	  p.;	  
43	  p.	  papildyti,	  kad	  už	  pažeidimą	  taikomas	  šalinimas;	  
45	  p.	  ištrinti	  SOS/OK	  	  ir	  įrašyti	  „pranešimo	  signalų“,	  nes	  skirtingi	  tiekėjai	  gali	  turėti	  kitokius	  mygtukus	  GPS	  
įrangoje;	  
49	  p.	  pakeisti,	  kaip	  siūloma	  projekte;	  
51	  p.	  ištrinti	  49,51,52.1.	  ir	  įrašyti	  52.2.	  	  
	  
	  
5.	  LASF	  Stebėtojo	  kandidatūros	  LARČ	  1	  etapui	  („Halls	  winter	  rally“)	  teikimas	  LASF	  Tarybai	  tvirtinti.	  	  
	  
SIŪLYTA:	  GF	  informavo,	  kad	  vadovaujantis	  LASVOVT	  	  27	  str.	  2	  p.	  11)	  RK	  turi	  teikti	  Tarybai	  tvirtinti	  LASF	  stebėtoją	  
LARČ	  1	  etapui.	  RK	  nariai	  paskambino	  galimiems	  kandidatams	  ir	  stebėtoju	  sutiko	  būti	  Romualdas	  Mažuolis.	  
BALSUOTA:	  „UŽ“	  vienbalsiai.	  
NUTARTA:	  Teikti	  LASF	  Tarybai	  LARČ	  1	  etapo	  („Halls	  winter	  rally“)	  LASF	  stebėtojo	  	  pareigoms	  Romualdo	  
Mažuolio	  kandidatūrą.	  	  
	  
6.	  LARČ	  1	  etapui	  „Halls	  winter	  rally“	  sporto	  komisaro	  skyrimas	  Organizatoriui.	  
	  
SIŪLYTA:	  GF	  informavo,	  kad	  vadovaujantis	  LASVOVT	  	  28	  str.	  1	  p.	  RK	  turi	  paskirti	  sporto	  komisarą	  LARČ	  1	  etapui	  iš	  
patvirtinto	  LASF	  Teisėjų	  komiteto	  2017	  m.	  teisėjų	  sąrašo	  galinčių	  dirbti	  sporto	  komisarais.	  	  Donatas	  Liesis	  pasiūlė	  
Tomo	  Majausko	  kandidatūrą.	  
BALSUOTA:	  „UŽ“	  vienbalsiai.	  
NUTARTA:	  Paskirti	  LARČ	  1	  etapui	  antruoju	  sporto	  komisaru	  Tomą	  Majauską.	  
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7.	  LARČ	  1	  etapo	  „Halls	  winter	  rally“	  papildomų	  nuostatų	  svarstymas	  ir	  tvirtinimas.	  
	  
SIŪLYTA:	  GF	  ir	  RB	  informavo,	  kad	  LARČ	  I	  etapo	  organizatorius	  laiku	  pateikė	  svarstymui	  varžybų	  Papildomus	  
nuostatus	  (PN),	  tačiau	  negalėjo	  paskelbti	  laiku(	  gruodžio	  27	  d.)	  viešai,	  dėl	  RK	  pasikeitimo	  ir	  reglamentų	  
koregavimo.	  Todėl	  siūloma	  netaikyti	  organizatoriui	  baudos	  dėl	  vėlavimo	  paskelbti	  viešai	  varžybų	  PN.	  
RK	  pateikė	  Organizatoriui	  pastabas	  el.paštu	  ir	  jas	  ištaisius	  RK	  tvirtina	  PN	  ir	  leidžia	  Organizatoriui	  skelbti	  viešai	  
2016-‐12-‐30	  d.	  
BALSUOTA:	  „UŽ“	  vienbalsiai.	  
NUTARTA:	  Netaikyti	  LARČ	  I	  etapo	  Organizatoriui	  baudos	  už	  vėlavimą	  viešai	  paskelbti	  varžybų	  PN.	  Įpareigoti	  
Organizatorių	  pataisyti	  PN	  pagal	  pateiktas	  RK	  pastabas	  ir	  paskelbti	  viešai	  2016-‐12-‐30	  d.	  
	  
	  
Posėdis	  paskelbtas	  baigtu.	  
	  
	  
Posėdžio	  protokolo	  lapų:	  6.	  
	  
	  
	  
Posėdžio	  pirmininkas	  Gintautas	  Firantas	  
	  
	  
	  
	  
Posėdžio	  sekretorius	  Donatas	  Liesis	  


