LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF RALIO KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS NR. 11
2009 08 25 16:00 val.
Kaunas

Pos÷džio pirmininkas –Ričardas Abelkis
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷
Dalyvauja ralio komiteto nariai: Žilvinas Juršys, Jonas Balčiūnas, Aleksandras Remiševskis,
Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, 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. Ralio „Aukštaitija-2009“ aptarimas.
2. Pasiruošimas raliui „Aplink Lietuvą-2009“;
3. Latvijos automobilių federacijos preliminarus 2010 m. ralio kalendorius, grup÷s, klas÷s ir
techniniai reikalavimai.
4. Organizacinių paraiškų 2010 m. ralio čempionato pravedimui aptarimas;
5. Kiti klausimai
5.1. D÷l LASF reklaminio ploto „išsipirkimo“ ant automobilio priekinio stiklo.

1. SVARSTYTA. Ralio „Aukštaitija-2009“ aptarimas.
Komiteto nariai supažindinti su ralio „Aukštaitija-2009“ SKK pirmininko ATASKAITA:
„Organizatorius buvo prastai pasirengęs šiam raliui. SKK pirmame pos÷dyje nedalyvavo joks
organizatoriaus atstovas. Pats pos÷dis organizatoriaus buvo numatytas likus nedaug laiko iki pirmo
automobilio starto. Komisarams nebuvo pakankamai laiko susipažinti su dokumentacija (beje, ne
visi komisarai ją gavo) ir pagal numatytą grafiką nuvykti į trasą. GR startai parinkti netinkamai,
visiškai nenumatytos stov÷jimo vietos medicininių tarnybų ir gelb÷jimo automobiliams. Darant
karuselines lenktynes būtina įvertinti trasos kelio dangą bei patį GR ilgį – to visai nebuvo padaryta.
Naktiniuose GR apsauga buvo tik simbolin÷- 23 –iuose kilometruose 20-imt apsaugos darbuotojų.
Tai (ne)juokinga. Serviso zona net ir esant tokiam nedideliam dalyvių skaičiui parinkta aiškiai per
maža. Po finišo patikrinti automobilių techninį stovį pagal technin÷s komisijos planą nebuvo jokių
galimybių. Nebuvo išspręstas operatyvus teis÷jų dokumentacijos pristatymas sekretoriatui.“
Komiteto nariai išsak÷ savo nuomonę apie įvykusias varžybas, tik÷damiesi, kad ateityje
organizatorius atkreips d÷mesį išsakytas pastabas.
Apie pasiruošimą varžyboms ir jų pravedimą papasakojo organizatorius J. Balčiūnas, varžybų
vadovas Edvinas Vašteris bei B lygos organizatorius ir tech. komisijos pirmininkas Algirdas
Gricius.
Algirdas Bilevičius mano, kad būtina skirti į varžybas steb÷toją iš komiteto narių, o kad neliktų
pateiktuose dokumentuose klaidų, būtina juos patikrinti prainspektuojant trasas.
Nors organizatorius susilauk÷ ir daug pastabų, tačiau komitetas jam pad÷kojo, kad šiuo sunkiu
laikmečiu varžybos įvyko ir nebuvo skaudžių avarijų, o daugelį išsakytų klaidų buvo galima vietoje
pataisyti.

Aleksandras Remiševskis išreišk÷ nuomonę, kad kategoriškai nepritaria spalvotų plakatų
spausdinimui ir platinimui varžybų metu. Taip pat nepritaria, kad plakatuose būtų naudojami ralio
logotipai, nes tai susieja su organizatoriais.
2. SVARSTYTA. Pasiruošimas raliui „Aplink Lietuvą-2009“.
Aleksandras Remiševskis informavo, kad labai mažai gauta LARČ dalyvių paraiškų, tod÷l išk÷l÷
klausimą komitetui, kaip tur÷tų elgtis organizatorius, jei gautų tik 12 paraiškų.
Dauguma palaik÷ mintį, kad susirinkus mažiau nei 20 dalyvių nevykdyti LARČ etapo, nes jis tampų
per daug nuostolingas, tačiau organizatorius pažym÷jo, kad jis pasiryžęs varžybas vykdyti.
A. Remiševskis praš÷ ralio komiteto narių ir LASF sekretoriato paraginti sportininkus, kad jie
aktyviai dalyvauti ralyje Aplink Lietuva, nes jis turi didelę "politinę" reikšmę, kadangi
apdovanojimų ceremonijoje dalyvaus LR Prezident÷ ir kitų institucijų atstovai.
Pasiūlyta po paraiškų padavimo termino pabaigos, kuris pratęstas iki 27 dienos 16:00 val., įvertinus
gautų paraiškų kiekį, komitetui nuspręsti ar vykdyti LARČ ir B lygos varžybas.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
3. SVARSTYTA. Latvijos automobilių federacijos preliminarus 2010 m. ralio kalendorius, grup÷s,
klas÷s ir techniniai reikalavimai.
Komiteto pirmininkas Ričardas Abelkis informavo, kad telefonu susisiek÷ su Janiu Krastinš ir
pasiteiravo ar jau turi numatę preliminarias varžybų datas.
Latvijos federacija pateik÷ preliminarias 2010 m. varžybų datas:
2010 05 15-16 Talsi
2010 06 05-06 Madona
2010 08 28-29 Kurzeme

Pabaltijo šalių čempionatas
Latvijos ralio čempionato etapas
Pabaltijo šalių čempionatas, kartu ir Estijos ralio čempionato etapu.

Paaiškinta, kad 2010 m. Latvijoje ralio čempionatą planuojama vykdyti N4 ir N3 grup÷se, o kitose
klas÷se bus vedama Taur÷s įskaita.
Jonas Balčiūnas papasakojo, kad bendraujant su Latvijos federacijos atstovais, jie susidom÷jo „S“
grupe ir praš÷ atsiųsti techninių reikalavimų vertimą.
„S“ grup÷s techninių reikalavimų pagrindinius principinius dalykus įsipareigojo išversti į rusų
kalbą Žilvinas Juršys.
Pasiūlyta, iki sekančio pos÷džio susisiekti su Latvijos federacija ir suderinti 2010 m. techninius
reikalavimus ir kokiose klas÷se bus vykdomi bendri etapai ir Pabaltijo čempionatas.
LASF ralio komitetas diskutavo d÷l LARČ pravedimo galimyb÷s šiose klas÷se:
1. N4,
2. (N1,N2, N3) – N2000,
3. (A5,A6,A7)- A2000,
4. L12,
5. (L9,L10,L11)- L2000,
6. (Open – A+, A8, WRC)
7. S
Pabaltijo čempionatą pasiūlyta vykdyti šiose klas÷se:
1. N4,
2. N2000,
3. A8 su WRC.
4. SVARSTYTA Organizacinių paraiškų 2010 m. ralio čempionato pravedimui aptarimas.
Informuota, kad yra gautos 6 „Organizacin÷s paraiškos“. Pagal gautas paraiškas buvo bandoma
sudaryti preliminarų 2010 m. LARČ varžybų kalendorių:
1. Visaginas
sausio 9-10 arba vasario 19-20
VŠĮ AJAGS
2. Winter
sausio
29-30
UAB PITLANE

3. Vilnius
4. Saul÷
5. Aplink Lietuvą
6. Aukštaitija

geguž÷s
birželio
rugpjūčio
rugs÷jo

8-9
26-27
27-29
17-18

Lietuvos automobilių klubas
ASK SLIKAS
Lietuvos automobilių klubas
VŠĮ AJAGS

Kadangi dar neaišku ar bus vykdomas tradicinis ralis “Kauno ruduo“, bei įvertinant gautą naujo
organizatoriaus - VŠĮ „Automotoprojektai“ pristatymą, 2010 m. LARČ etapo pravedimui geguž÷sbirželio m÷n. Zarasų raj., pasiūlyta paskelbti, kad „Organizacin÷s paraiškos“ priimamos iki 2009 m.
rugs÷jo 7d. Taip pat dar reiks įvertinti ir Latvijos siūlomo etapo datą.
A. Remiševskis siūl÷ nusistatyti kriterijus, vertinti naujiems organizatoriams: išsiaiškinti kokius
renginius jie vykd÷, ar vykd÷ B lygos etapą. Taip pat jis praš÷ neskub÷ti išmesti senuosius
organizatorius, nes iš naujo, labai sunku organizuoti varžybas be r÷m÷jų pagalbos.
Pasiūlyta sekantį LASF ralio komiteto pos÷dį sušaukti 2009 09 08 d.
Preliminari pos÷džio dienotvark÷:
1. Varžybų organizatorių, pateikusių 2010 m. Organizacines paraiškas pasisakymas;
2. 2010 m. LARČ varžybų datų ir etapų aptarimas;
3. Bendro Lietuvos –Latvijos etapo ir Pabaltijo čempionato etapų 2010 m. techninių reikalavimų ir
klasių aptarimas;.
4. Bendro Lietuvos –Latvijos etapo ir Pabaltijo čempionato etapų datos aptarimas.

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
5.1. D÷l LASF reklaminio ploto „išsipirkimo“ ant automobilio priekinio stiklo.
Rasa Jakien÷ pristat÷ UAB „Natūralūs g÷rimai ir Ko“ prašymą d÷l LASF reklaminio ploto
„išsipirkimo“ ant automobilio priekinio stiklo.
Pasiūlyta UAB „Natūralūs g÷rimai ir Ko“ prašymą patenkinti ir LASF reklaminį plotą ant
automobilio priekinio stiklo leisti „išsipirkti“ už 4000,-litų.
Nutarta. UAB „Natūralūs g÷rimai ir Ko“leisti „išsipirkti“ LASF reklaminį plotą ant automobilio
priekinio stiklo už 4000,-litų.

Pirmininkas

Ričardas Abelkis

Sekretor÷

Rasa Jakien÷

