LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
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2009 11 30
Kaunas
Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis.
Viceprezidentas - Sigitas Alesius,
Komiteto nariai: Žilvinas Juršys, Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, Gintaras, Kaminskas,
Jonas Balčiūnas, Darius Baltramiejūnas.
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis.
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷.
Dienotvark÷je:
1.
2.
3.
4.
5.

D÷l 2010 m. NEZ šalių ralio čempionato etapų Lietuvoje datų pasirinkimo;
D÷l Baltijos šalių ralio čempionato;
D÷l sutarties sudarymo su bendro Latvijos-Lietuvos ralio etapo organizatoriumi;
D÷l Komiteto l÷šų paskirstymo;
Kiti klausimai.

A. Gricius pasiūl÷ į dienotvarkę įtraukti klausimą d÷l 2010 LARČ Reglamento 13 str. N ir A
grupių aprašymų papildymo, kadangi pasteb÷ta klaida.
Pasiūlymui bendru sutarimu pritarta.
Pristatyta dienotvark÷ su papildymu:
1.D÷l 2010 m. NEZ šalių ralio čempionato etapų Lietuvoje datų pasirinkimo;
2.D÷l 2010 LARČ Reglamento korektūros klaidos atitaisymo;
3. D÷l Baltijos šalių ralio čempionato pravedimo;
4. D÷l sutarties sudarymo su organizatoriais d÷l bendrų Latvijos-Lietuvos ralio čempionato
etapų pravedimo;
5. D÷l Komiteto l÷šų paskirstymo;
6. Kiti klausimai.

1.SVARSTYTA. 2010 m. NEZ šalių ralio čempionato etapų Lietuvoje datų pasirinkimas.
Klausimą pristat÷ D. Večerskis. Donatas papasakojo apie NEZ šalių čempionato pravedimą. Bus
vedamos dvi įskaitos: 2WD ir 4WD. Įskaita šaliai vedama iš trijų sportininkų. Sportininkas turi
dalyvauti ne mažiau kaip 3-uose etapuose. NEZ Tautų taur÷ įskaita vedama iš visų etapų.
Informuota, kad skubiai reikia atsakyti NEZ šalių atstovams, kokiomis datomis LASF ralio
komitetas nori vykdyti NEZ šalių ralio čempionato etapus 2010 m. Preliminariai datos ir etapai
buvo pasiūlyti NEZ šalių susitikime, tačiau komitetas turi galutinai apsispręsti kurios datos Lietuvai
priimtinesn÷s.
Pristatytas preliminarus 2010 m. NEZ šalių ralio čempionato kalendorius:

Norway –Rally,
Sweden – South Swedish Rally, 1
Denmark -Rally,
Sweden - Rally;
Latvia – Rally Kurzeme,
Liepaja Latvia – Rally Latvia,
Estonia – Saremaa Rally,

20/02/2010,
5-16/05/2010,
18-19/06/2010;
29-30/08/2010;
25-26/09/2010,
09-10/10/2010,

Ljungby;

Kuldiga
Saremaa

Dauguma komiteto narių siūl÷ į NEZ įskaitą įtraukti du vasarinius etapus Lietuvoje, kadangi ne visi
sportininkai išvažiuoja į žiemos etapą.
Pasiūlyta Lietuvoje vykdyti du NEZ šalių ralio čempionato etapus kartu su raliais:
Zarasai
2010 08 14/15
Aukštaitija 2010 09 10-11
Balsuota:
7-už.
1-prieš.
NUTARTA. Patvirtinti NEZ šalių čempionato etapus Lietuvoje:
Zarasai
2010 08 14/15
Aukštaitija 2010 09 10-11.
2.SVARSTYTA. 2010 LARČ Reglamento korektūros klaidos atitaisymas.
A. Gricius informavo, kad pasteb÷jo 2010 LARČ Reglamento 13 str., jog prie N grup÷s aprašymo
trūksta FIA J priedo 254 str. reikalavimų, o prie A grup÷s aprašymo FIA J priedo 255 str.
reikalavimų.
Pasiūlyta atitaisyti 2010 m. LARČ Reglamento 13 str. korektūros klaidą ir papildyti N ir A grupes
min÷tais FIA J priedo 254 ir 255 str. reikalavimais.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. Atitaisyti 2010 m. LARČ Reglamento 13 str. korektūros klaidą papildant N ir A
grupes min÷tais FIA J priedo 254 ir 255 str. reikalavimais ir iš karto paskelbti šį variantą
LASF svetain÷je.
3.SVARSTYTA. Baltijos šalių ralio čempionato pravedimas.
Apie Baltijos šalių ralio čempionato pravedimą buvo kalb÷ta dar vasarą, kada pos÷dyje dalyvavo
Latvijos automobilių federacijos atstovas Janis Krastinš. Buvo paskirti komiteto nariai spręsti
tolimesnius klausimus d÷l čempionato pravedimo, tačiau bendradarbiavimas nutrūko.
Pasiūlyta parašyti oficialų raštą Latvijos ir Estijos federacijoms d÷l tolimesnio bendradarbiavimo,
trumpai išd÷stant priešistoriją ir LASF ralio komiteto nuomonę.
Pasiūlyta Organizacinį komitetą sudaryti iš 2 žmonių nuo šalies ir klausimus jau reikia aptarin÷ti
2011 metams.
Bendru komiteto narių sutarimu paruošti oficialų raštą Latvijos ir Estijos federacijoms įpareigotas
komiteto pirmininkas R. Abelkis.

4. SVARSTYTA. D÷l sutarties sudarymo su organizatoriais d÷l bendrų Latvijos-Lietuvos ralio
čempionato etapų pravedimo.
Pasiūlyta apsvarstyti klausimus kokiomis sąlygomis važiuos Latvijos ir Lietuvos sportininkai
bendruose ralio čempionatų etapuose.
Pagrindiniai klausimai, kuriuos reikia suderinti Lietuvos ir Latvijos federacijų atstovams:
1. kitos šalies komisaro paskyrimas;

2. kitos šalies sekretoriaus paskyrimas;
3. tech. komisijos ar tik tech. komisaro paskyrimas d÷l Nacionalinių klasių techninių
reikalavimų patikrinimo;
4. LASF Steb÷tojo paskyrimas;
5. startinio mokesčio dydžio aptarimas: jei dalyvauja tik LARC įskaitoje, tai mokestis tur÷tų
būti taikomas pagal mūsų reglamentą. Dalyvaujantiems ir LAF ralio įskaitoje, mokestis
pagal jų reglamentą;
6. etapo apdovanojimai: taurių pirkimas nugal÷tojams ir prizininkams. Kadangi startinius
mokesčius gauna organizatorius, tod÷l apdovanojimams taures turi nupirkti to etapo
organizatorius;
7. papildomų nuostatų suderinimas tarp dviejų federacijų. Papildomi nuostatai Latvijoje
vykdant LARČ etapą, turi būti suderinti su LASF ralio komitetu .
Pasiūlyta derinant šiuos klausimus įtraukti ir organizatorių atstovą, kaip steb÷toją.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.

5. SVARSTYTA. D÷l Komiteto l÷šų paskirstymo;
Informuota, kad LARČ dalyvio mokestis 2009 m. - 300 litų, iš kurių 200 litų skiriama – sezono
uždarymui ir 100 litų – ralio populiarinimui, spaudos konferencijai, ralio sezono apžvalgai prieš
uždarymą. Kadangi iki šiol vyksta teisminiai procesai ir taikomos laikinos apsaugos priemon÷s
2009 LARČ Reglamentui ir A+ grup÷s techniniams reikalavimams, pasiūlyta numatytą 100 litų
dydžio sumą nuo kiekvieno 2009 m. LARČ dalyvio mokesčio, t.y. 5000,- Lt perkelti į 2010 m.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. 2009 m. LARČ dalyvio mokesčio dalį skirtą ralio populiarinimui, spaudos
konferencijai, ralio sezono apžvalgai prieš uždarymą, sumoje 5000,- Lt perkelti į 2010 m.
6. SVARSTYTA. Kiti klausimai:
Pasiūlyta 2010 m. kiekviename LARČ etape paskirti LASF steb÷toją.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
Pasiūlyta į sekančio pos÷džio dienotvarkę įtraukti šiuos klausimus:
1. ralio steb÷tojo ataskaitos formos svarstymas;
2. d÷l neklasifikuojamų rali sprinto varžybų pravedimo.

Pos÷džio pirmininkas

Ričardas Abelkis

Pos÷džio sekretor÷

Rasa Jakien÷

