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Kaunas

Pos÷džio pirmininkas –Ričardas Abelkis
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷
Dalyvauja ralio komiteto nariai: Žilvinas Juršys, Napolis Vitonis, Jonas Balčiūnas, Aleksandras
Remiševskis, Gintaras Kaminskas, Algirdas Gricius, LASF vice prezidentas Sigitas Alesius.
Pos÷džio pirmininkas Ričardas Abelkis pasiūl÷ pos÷džiui sekretoriauti R. Jakienei.
Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.
Pos÷džio sekretor÷ Rasa Jakien÷

DIENOTVARKö

1.

Informacija apie nuveiktus darbus ruošiantis raliui „Aukštaitija – 2009“.

2.

Ralio „Aukštaitija - 2009 “ ralio starto tvarkos tvirtinimas.

3.

Informacija apie pasiruošimą raliui „ Aplink Lietuvą“.

4.

Informacija apie pasiruošimą LARČ VI etapui.

5.

D÷l rašto iš Nacionalinio transplantacijos biuro prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.

6.

Anketų d÷l 2010 metų LARČ čempionato pravedimo aptarimas.

7.

Kiti klausimai

Sigitas Alesius pasveikino visus susirinkusius ir paaiškino, kad jis, tarybos nutarimu, pos÷džiuose
dalyvaus, kaip ralio kuratorius.

I SVARSTYTA. Informacija apie nuveiktus darbus ruošiantis raliui „Aukštaitija – 2009“.
J. Balčiūnas papasakojo ralio komiteto nariams kas jau yra nuveikta ralio organizavime, detaliai
pristatyta visa ralio kultūrinę ir sportin÷ dalis. Taip pat pristatytas varžybų Saugos planas.

II. SVARSTYTA. Ralio „Aukštaitija - 2009 “ ralio starto tvarkos tvirtinimas.
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Ralio komiteto pirmininkas pristat÷ preliminarią ralio „Aukštaitija – 2009“ dalyvių starto tvarką, kurią
paruoš÷ kartu su varžybų vadovu, atsižvelgiant į vairuotojų realų greitį ir 2008 m. reitingų lentelę.
Užsienio šalių sportininkai į starto tvarką įtraukti pos÷džio metu, taip pat atsižvelgiant į jų realius
greičius. B lygos ralio čempionato III etapo dalyvių starto tvarką paruoš÷ A. Gricius.
Pasiūlyta. Patvirtinti LARČ IV etapo, ralio „Aukštaitija - 2009“ ir Lietuvos automobilių B lygos ralio
III etapo dalyvių starto tvarką.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
Nutarta. Patvirtinti LARČ IV etapo, ralio „Aukštaitija - 2009“ ir Lietuvos automobilių B lygos ralio III
etapo dalyvių starto tvarką.

III SVARSTYTA. Informacija apie pasiruošimą raliui „ Aplink Lietuvą - 2009“.
Apie pasiruošimą raliui „Aplink Lietuvą – 2009“ papasakojo Aleksandras Remiševskis.
R. Aleksandras praš÷ komiteto pritarimo, kad leistų pratęsti paraiškų į ralį „Aplink Lietuvą 2009“ pri÷mimą iki 2009 08 27 d. 16:00 val. , o starto tvarką patvirtinti el. pos÷džio metu ir paskelbti 2009 08 28, 15:00 val.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
Nutarta. Leisti pratęsti paraiškų į ralį „Aplink Lietuvą -2009“ pri÷mimą iki 2009 08 27 d. 16:00 val. , o
starto tvarką patvirtinti el. pos÷džio metu ir paskelbti - 2009 08 28, 15:00 val.

IV SVARSTYTA Informacija apie pasiruošimą LARČ VI etapui.
Ralio komiteto pirmininkas pristat÷ gautą pranešimą d÷l LARČ VI etapo pravedimo: „Atsižvelgiant į
dabartinę ekonominę pad÷tį Lietuvoje ir pagrindinių ralio r÷m÷jų atsisakymą remti pranešame, kad VšĮ
REVENTUS šiais metais neturi pakankamai l÷šų užtikrinti ralio dalyvių bei žiūrovų saugumą ir negali
organizuoti Lietuvos automobilių ralio čempionato VI etapo.”
Komiteto nariai išsak÷ savo nuomonę d÷l atsisakymo vykdyti varžybas:
A. Griciaus manymu, jis taip ir tik÷josi, tad organizatoriai gal÷jo anksčiau pranešti apie tai, nes labai
skaudu, kai toks ralis, turintis gilias tradicijas – neįvyks.
S. Alesius, taip pat apgailestavo, kad taip įvyko.
Pasiūlyta. Kuo skubiau paskelbti šią informacija LASF tinklapyje, kad sportininkai žinotų, kaip jiems
toliau elgtis.
Nutarta. Kuo skubiau paskelbti informaciją LASF tinklapyje, kad neįvyks LARČ VI etapas, numatytas
2009 09 25/26 dienomis.

V SVARSTYTA Raštas iš Nacionalinio transplantacijos biuro prie LR sveikatos apsaugos ministerijos.
R. Abelkis pristat÷ raštą iš Nacionalinio transplantacijos biuro prie LR sveikatos apsaugos ministerijos
„D÷l organų donoryst÷s ir transplantacijos id÷jos r÷mimo“.
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Pasiūlyta. Varžybų organizatoriams apsvarstyti išsamias bendradarbiavimo galimybes su nacionaliniu
transplantacijos biuru d÷l galimyb÷s dalyvauti spaudos konferencijoje, kituose renginiuose, VIP
palapin÷je ir ralio varžybose naudoti nacionalinio transplantacijos biuro pateiktus lipdukus.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.

VI SVARSTYTA Anketų d÷l 2010 metų LARČ čempionato pravedimo aptarimas.
Ralio komiteto nariai pristat÷ atsakymus į anketų klausimus d÷l 2010 metų

LARČ čempionato

pravedimo. Iš apklaustųjų sportininkų susidar÷ nuomon÷, kad dauguma dar labai optimistiškai masto ir
apie 50 procentų ketina dalyvauti kitų metų ralio čempionate. Išsami anketų suvestin÷ bus pateikta
atskiru Priedu. Nr. 1.
Pasiūlyta.

Žinant sportininkų išsakytas mintis, d÷l 2010 m. LARČ pravedimo, LASF techninių

reikalavimų komitetui išsiaiškinti kokiose klas÷se ir grup÷se bus vykdomos tarptautin÷s varžybos ir
kokie techniniai reikalavimai bus taikomi, o taip pat iki sekančio pos÷džio susisiekti su Latvijos
federacija ir gauti jų preliminarų 2010 m. kalendorių, kokiose grup÷se jie vykdys čempionatą bei kokiais
techniniais reikalavimais vadovausis.
Sekantis ralio komiteto pos÷dis įvyks 2009 08 25 d. 16:00 val.

Pirmininkas

Ričardas Abelkis

Sekretor÷

Rasa Jakien÷
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