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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF RALIO KOMITETO POS öDŽIO  

PROTOKOLAS NR. 16 
 

2009 11 12 16:00 val. 
Kaunas 

 
Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis. 
Viceprezidentas - Sigitas Alesius, 
Komiteto  nariai:  Žilvinas Juršys, Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, Aleksandras Remiševskis, 
Jonas Balčiūnas, Darius Baltramiejūnas.  
 
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis. 
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷. 
 
Dienotvark÷je: 

1. 2010 m. LARČ ir B lygos ralio čempionato reglamentų ir (T-2010) taisyklių  tvirtinimas;  
2. Techninių reikalavimų grup÷ms L ir S tvirtinimas;  
3. Ralio komiteto nuostatų svarstymas;  
4. D÷l NEZ šalių ralio čempionato etapų Lietuvoje; 
5. D÷l sezono uždarymo vakaro;  
6. Kiti klausimai.  

 
1.SVARSTYTA. 2010 m. LARČ ir B lygos ralio reglamentų ir (T-2010) taisyklių  tvirtinimas. 
Komiteto pirmininkas informavo, kad pasiūlymų ir pastabų iš LASF narių d÷l reglamentų projektų 
negauta.  
A. Remiševskis pos÷džio metu pateik÷ keletą pasiūlymų atlikti keletą patikslinimų, papildymų ir 
pataisymų LARČ Reglamente.  
Bendru sutarimu pasiūlymams pritarta. Taip pat pritarta tas pačias korekcijas atlikti atitinkamai 
2010 m. Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato reglamente. 
Pasiūlyta pakoreguoti  LARČ reglamento priedą Nr. 1 „Startinių numerių ir tekstų išd÷stymo 
schema“-  reklaminiame plote Nr. 5 (ralio emblema) pasiūlyta 2010 m. nenaudoti startinio numerio. 
Taip pat priede patikslinti tekstą d÷l LASF reklamos: jei LASF nenaudos numatyto reklaminio 
ploto, tuomet atskiru LASF ralio komiteto sprendimu šį plotą bus leidžiama naudoti dalyvio 
dispozicijoje.  
Bendru sutarimu pasiūlymams pritarta.  
 
Pasiūlyta R. Jakienei paruošti Prašymo formą, dalyviams pasitraukusiems varžybų pirmo rato eigoje 
ir  norintiems tęsti varžybas antrame rate(LAČR reglamento 27 str.). Šį priedą pasiūlyta įtraukti prie 
LARČ reglamento, kaip priedą Nr.3. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
1.1. Pasiūlyta patvirtinti 2010 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamentą su priedais ir 
pateiktais patikslinimais bei papildymais. 
Balsuota:  
Už – septyni (vienbalsiai).  
NUTARTA. patvirtinti 2010 m. Lietuvos automobili ų ralio čempionato reglamentą su 
priedais ir  pateiktais patikslinimais bei papildymais. 
 
1.2. Pasiūlyta patvirtinti 2010 m. Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato reglamentą su 
priedais ir pateiktais patikslinimais bei papildymais. 
Balsuota:  
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Už – septyni (vienbalsiai).  
NUTARTA. patvirtinti 2010 m. Lietuvos automobili ų B lygos ralio čempionato reglamentą su 
priedais ir pateiktais patikslinimais bei papildymais. 
 
1.3. Pasiūlyta patvirtinti 2010 m. Lietuvos automobilių ralio taisykles, kaip pagrindą imant (T-
2009), kadangi šiais metais pakeitimų nebuvo.  
Balsuota:  
Už – septyni (vienbalsiai).  
NUTARTA. patvirtinti 2010 m. Lietuvos automobili ų ralio taisykles, kaip pagrindą imant (T-
2009).  
  
A. Remiševskis pasiteiravo, ar jau yra paruoštas Papildomų nuostatų pavyzdinis variantas.  
R. Jakien÷ paaiškino, kad vadovaujantis 2009 m. papildomų nuostatų šablonu, įsipareigoja paruošti  
2010 m. papildomų nuostatų pavyzdinį variantą atitinkantį 2010 m. LARČ Reglamento punktų 
pasikeitimus ir 2009 11 16 išsiųs jį el. paštu komiteto nariams susipažinimui. 
Bendru sutarimu pritarta.  
 
2.SVARSTYTA. Techninių reikalavimų grup÷ms L ir S tvirtinimas;  
Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas informavo, kad 2009 10 26 LASF techninių 
reikalavimų komiteto pos÷dyje apsvarst÷ ir patvirtino 2010 m. L ir S grupių techninius 
reikalavimus.  
   
2.1. Pasiūlyta patvirtinti 2010 m. nacionalinius techninius reikalavimus standartiniams 
automobiliams (grup÷ S). 
Balsuota. Už – 7, vienbalsiai..  
NUTARTA. Patvirtinti 2010 m. nacionalinius techninius reikalavimus standartiniams 
automobiliams (grup÷ S). 
 
2.2. Pasiūlyta patvirtinti 2010 m. techninius reikalavimus „L“ grup÷s automobiliams. 
Balsuota. Už – 7, vienbalsiai..  
Nutarta. Patvirtinti 2010 m. techninius reikalavimus „L“ grup ÷s automobiliams. 
 
 
3.SVARSTYTA. Ralio komiteto nuostatų svarstymas. 
Pristatytas LASF ralio komiteto nuostatų projektas. 
Pasiūlyta LASF ralio komiteto nuostatų projektą patvirtinti už pagrindą su pasiūlytais pataisymais.  
Balsuota. Už – 7, vienbalsiai..  
NUTARTA. Patvirtinti LASF ralio komiteto nuostat ų projektą su pasiūlytais pataisymais.  
 
4.SVARSTYTA. D÷l NEZ šalių ralio čempionato etapų Lietuvoje.  
R. Jakien÷ informavo, kad NEZ šalių atstovų susitikime dalyvavo D. Večerskis ir jis įpareigotas 
pranešti LASF ralio komiteto poziciją d÷l 2010 m. NEZ etapų pravedimo Lietuvoje. 
Komitetas pritaria NEZ etapų pravedimui, tačiau kuriuose iš LARČ etapų pravesti ir NEZ etapus, 
pasiūl÷ šiame pos÷dyje nesvarstyti, kadangi dar n÷ra susipažinę su 2010 m. NEZ reglamentu.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
5. SVARSTYTA. Sezono uždarymo renginio pravedimas. 
Informuota, kad 2010 m. automobilių ralio ir žiedinių lenktynių sezono uždarymo ir nugal÷tojų bei 
prizininkų apdovanojimą  praves S. Pociūnas. R. Rutkauskas (Autofanai) paruoš filmuotą medžiagą, 
o po oficialios dalies renginį ves restorano „Laukinių vakarų salūnas“ ved÷jas. Programoje 
koncertuos grup÷ 16Hz ir Olialia pupyt÷s, pasirodys Go$go šok÷jos ir bus dar daug kitų atrakcijų. 
Vakaro programa vyks iki 3:00 val., o po to iki 6:00 vyks diskoteka. 
  
R. Abelkis dar kartą kreip÷si į komiteto narius d÷l apdovanojimų patikslinimo.  
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Bendru sutartimi pritarta, kad d÷l vykstančių teisminių procesų ir laikinų apsaugos priemonių 
taikymo, 2009 m. LARČ bus apdovanojami tik N4, N≤2000, A≤2000, R≤2000 ir R12  nugal÷tojai ir 
prizininkai.   
Lietuvos automobilių B lygos ralio nugal÷tojai ir prizininkai bus padovanojami pagal 2009 m. B 
lygos ralio čempionato reglamentą.  
 
Į sezono uždarymo vakarą pakviesti LASF tarybos nariai, ralio komiteto nariai, LASF darbuotojai 
bei kitų institucijų atstovai. 
 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas    Ričardas Abelkis 
 
 
 
Pos÷džio sekretor÷    Rasa Jakien÷ 
 
   


