Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Ralio komiteto pos÷džio
Protokolas Nr. 15
2009.10.23
Dalyvauja: Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis.
Komiteto nariai: Algirdas Bilevičius, Žilvinas Juršys, Algirdas Gricius, Gintaras Kaminskas,
Aleksandras Remiševskis, Napolis Vitonis, Darius Baltramiejūnas.
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis.
I.D÷l pos÷džio vedimo tvarkos.
Pos÷dis buvo vedamas mobiliųjų telefonų konferenciniu ryšiu.
Prieštaraujančių nebuvo.
II.Dienotvark÷
Pirmininkas pristat÷ pos÷džio dienotvarkę:
1.D÷l Latvijos etapo pasirinkimo Lietuvos autoralio 2010 metų čempionate.
Siūlyta: patvirtinti LASF Ralio komiteto pos÷džio dienotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF Ralio komiteto pos÷džio dienotvarkę:
1.D÷l Latvijos etapo pasirinkimo Lietuvos autoralio 2010 metų čempionate.
III. Dienotvark÷s klausimų nagrin÷jimas:
1.Klausimas: d÷l Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo pravedimo Latvijoje.
1.1. Pasiūlyta. Ričardas Abelkis praneš÷, kad yra dviejų Latvijos organizatorių ( Kurzemes ir
Latgales) pasiūlymai, Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą pravesti Latvijoje. Tod÷l pasiūlyta
kiekvienam komiteto nariui išreikšti savo nuomonę balsuojant, d÷l siūlomų etapų pasirinkimo.
Balsuota:
Algirdas Bilevičius – už Latgale. Privalumas , kad nežinomos sportininkams trasos, ne taip kaip kitos.
Pats organizatorius buvo atvykęs į LASF ir pristat÷ varžybų programą, o Latvijos ralio komitetas pritar÷
mūsų pateiktoms sąlygoms (techniniams reikalavimams ir t.t.). Trasos danga gera, greičio ruožai
įdomūs. Trasas ruošia žinomas žmogus ralio sporte. Tinka kalendorin÷s datos su kitais raliais.
Numatomas didelis dalyvių skaičius.
Ričardas Abelkis – už Latgale. Didžiulis Latvijos organizatorių d÷mesys ir suinteresuotumas
dalyvavimui. Labai palankiai išsid÷sto 2010 LARČ etapų datos. Net patiems latviams nežinomos trasos
sulygina visiems teises laim÷ti. Gautas raštas iš generalinio r÷m÷jo d÷l palaikymo organizuoti Latgal÷s
etapą.
Darius Baltramiejūnas – už Latgale. Ralis palankus datos atžvilgiu, datos parinktos su pertraukomis,
labai gerai pasiruošti varžyboms sportininkams. Geras gruntas, naujos trasos. Labai rimtas
organizatoriaus požiūris, pats atvažiavo – pristat÷ renginį su visais r÷m÷jais ir pan. Organizatorius
ruošiasi kviesti kitų šalių sportininkus.
Gintaras Kaminskas - už Latgale.
Aleksandras Remiševskis– už Latgale. Gera nuomon÷ po Latvijos atstovo pristatymo apie ralį, geri
atsiliepimai, geros trasos.
Algirdas Gricius – už Kurzeme. Eil÷ metų puikiai organizuojamas, o naujas pasiūlymas kelia
abejonių.
Napolis Vitonis - už Kurzeme. Latvijos Federacijos ralio komiteto pirmininko kvietimas. Kurzemeaukščiausio lygio ralis, kuris rengiamas Latvijoje. Organizacijos atžvilgiu rimčiausias ralis.
Žilvinas Juršys – atsisak÷ balsuoti nepaaiškinęs aplinkybių.
Už Latgale – 5(penki)
Prieš Latgale – 2(du)
Atsisako balsuoti – 1(vienas)
Nutarta. Atsižvelgiant į gautus balsavimo rezultatus ( „už“ – 5, “prieš“ – 2, susilaiko – 1)
organizuoti bendrą Lietuvos –Latvijos automobilių ralio čempionato etapą Latgale, Latvijoje
2010 m. liepos 10-11d.
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