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LIETUVOS	  AUTOMOBILIŲ	  SPORTO	  FEDERACIJA	  
RALIO	  KOMITETO	  POSĖDŽIO	  
PROTOKOLAS	  NR.	  2017-‐10	  

2017	  m.	  rugpjūčio	  23	  d.	  
	  

	  
Ralio	  komiteto	  (RK)	  posėdis	  LASF	  patalpose,	  Savanorių	  pr.	  56,	  Kaunas	  .	  Pradėtas	  2017-‐08-‐23	  d.	  18	  val.,	  baigtas	  
2017-‐08-‐23	  d.	  21:00	  val.	  
	  
Dalyvavo:	   LASF	   ralio	   komiteto	   pirmininkas	   Donatas	  Liesis	  (DL),	   komiteto	   nariai:	  Žilvinas	  Juršys	  (ŽJ),	  Audrius	  
Gimžauskas	  (AG),	  Vaidotas	  Žala	  (VŽ),	  Saulius	  Stanaitis	  (SS).	  
Nedalyvavo:	  Remigijus	  Bilevičius,	  Gražvydas	  Smetonis.	  
Taip	  pat	  dalyvavo:	  LASF	  Prezidentas	  Romas	  Austinskas	  (RA),	  LASF	  stebėtojas	  Darius	  Matulis	  (DM),	  LASF	  SVO	  
delegatas	  Remigijus	  Antanavičius	  (RAN).	  

Posėdžio	  pirmininkas:	  Donatas	  Liesis	  
	  
Darbotvarkės	  klausimai:	  
	  

1. LARČ	  IV	  etapo	  aptarimas.	  

2. LARSČ	  IV	  etapo	  aptarimas.	  

3. Bendruomenės	  pasiūlymų	  aptarimas	  ir	  kiti	  klausimai.	  
	  
	  	  Klausimų	  nagrinėjimas:	  

1. LARČ	  IV	  etapo	  aptarimas.	  

Svarstyta:	  

DM	  pristatė	  savo	  ataskaitą,	  paminėdamas	  taisytinas	  vietas	  ralio	  organizavime:	  automobilių	  judėjimo	  kontrolė	  
serviso	  parke,	  kontrolė	  uždarame	  parke	  ir	  kt.	  RAN	  pristatė	  SVO	  delegato	  ataskaita.	  Po	  diskusijos	  apie	  	  varžybų	  
trūkumus	  DL	  pasiūlė	  balsuoti	  dėl	  depozito	  grąžinimo	  LARČ	  IV	  etapo	  organizatoriui.	  	  

Balsuota:	  „Už“	  –4,	  „susilaikė“	  –	  1	  (AG).	  

Nutarta:	  Grąžinti	  depozitą	  LARČ	  IV	  etapo	  organizatoriui.	  	  

2. LARSČ	  IV	  etapo	  aptarimas.	  

DL	  pranešė,	  kad	  LARSČ	  IV	  etapas	  įvyko	  sėkmingai,	  pateikta	  teigiama	  SKK	  ataskaita.	  Siūlyta	  balsuoti	  dėl	  depozito	  
grąžinimo	  LARČ	  IV	  etapo	  organizatoriui.	  

Balsuota:	  „Už“	  –5.	  

Nutarta:	  Grąžinti	  depozitą	  LARSČ	  IV	  etapo	  organizatoriui.	  

3. Bendruomenės	  pasiūlymų	  aptarimas.	  

VŽ	  pasiūlė	  apsitarti	  dėl	  dalykų	   įtrauktinų	   į	  dalyvių	  apklausą:	  mono-‐padangos	  naudojimas,	   išvažiuojamų	  etapų	  
kryptis,	  minimalus	  etapų	  skaičius,	  maksimalus	  dviejų	  dienų	  renginių	  skaičius.	  

Kiti	  bendruomenės	  pasiūlymai:	  

Rengti	  LARSČ	  etapus	  kartu	  su	  LARČ.	  „Prieš“	  –	  rengiant	  bendrus	  etapus	  nukenčia	  abu	  renginiai	  tiek	  LARSČ,	  tiek	  
LARČ	  etapai.	  

Pratęsti	   registracijos	   terminą	   iki	   1	   savaitės	   iki	   varžybų.	   „Prieš“	   –	   organizatoriui	   sunku	   įgyvendinti	   planuojant	  
spaudinius,	  ralio	  kanalo	  judėjimą	  ir	  t.t.	  
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Nenaikinti	  esamų	  klasių	  ir	  įskaitų.	  „Už“	  –	  klasių	  naikinimo	  ralio	  komiteto	  planuose	  nėra.	  

Ralių	  rotavimas	  pagal	  sezoną.	  „Prieš“	  –	  dėl	  planuojamų	  miesto	  renginių	  padaryti	  beveik	  neįmanoma.	  

Kiekviename	  etape	  apdovanoti	  „Junior“	  įskaitos	  nugalėtoją	  –	  „Už“.	  

Atleisti	  LARSČ	  nugalėtojus	  ir	  „Junior“	  nugalėtojus	  nuo	  startinio	  mokesčio	  kitiems	  metams	  –	  „Už“	  dėl	  atleidimo	  
nuo	  dalies	  startinio	  apsvarstant,	  kurie	  LARSČ	  įskaitų	  nugalėtojai	  galės	  būti	  atleidžiami	  nuo	  startinio	  mokesčio.	  
	  
Posėdis	  baigtas	  2017	  08	  23	  21:00.	  
Posėdžio	  protokolo	  lapų:	  2.	  
	  
Posėdžio	  pirmininkas	  Donatas	  Liesis	  	  	  


