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Kaunas
Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis.
Viceprezidentas - Sigitas Alesius,
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, Gintaras, Kaminskas, Jonas Balčiūnas,
Darius Baltramiejūnas.
UAB „Pitlane“ direktorius Benediktas Vanagas.
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis.
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷.
Dienotvark÷je:
1. 2010 m. LARČ I etapo dokumentacijos pristatymas, papildomu nuostatų tvirtinimas;
2. D÷l bendrų Lietuvos-Latvijos etapų pravedimo;
3. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. 2010 m. LARČ I etapo dokumentacijos pristatymas, papildomu nuostatų
tvirtinimas.
Benediktas Vanagas papasakojo apie pasiruošimą 2010 m. LARČ I etapo varžyboms. Jis paaiškino,
kad 99 % tikisi, jog varžybos įvyks patvirtinta pirmąją data 2010 01 29-30 ir rezervin÷s datos
neprireiks. Šiais metais prie renginio organizavimo labai prisideda Utenos miesto įvairios tarnybos,
kelininkai pad÷s sutvarkyti kelius, o LR susisiekimo ministras greičiausiai bus ralio glob÷jas.
Pristatyta varžybų maršrutin÷ kortel÷. Benediktas pažym÷jo, kad ralis bus labai įdomus ir
kompaktiškas: vienas greituminis ruožas visiškai naujas, stengtasi taip parinkti trasą ir laikus, kad
visiems būtų vienodos sąlygos. Daug pastangų dedama žiūrovų zonų įrengimui bei bilietavimui.
Benediktas paaiškino, kad į papildomus nuostatus įtrauk÷ naują pareigybę – „Viešosios tvarkos
saugumo viršininkas“, kuris ir bus atsakingas už žiūrovų zonas.
S. Alesius pasiūl÷ skelbiant informaciją apie varžybas per televiziją, būtinai pamin÷ti kada ir prieš
kiek laiko bus uždaroma trasa ir būtinai pamin÷ti kad vyks bilietavimas.
Komiteto nariai pasiteiravo kaip jie bus įleidžiami į bilietuojamas zonas?
Pasiūlyta įleisti į žiūrovų zonas teis÷jus ir sportininkus su 2009 m. licencijomis.
Vyko diskusijos d÷l varžybų papildomų nuostatų punkto 7.2. Dalinis mokesčio gražinimas.
Pasiūlyta. Atšaukus varžybas d÷l „Force majeure“ aplinkybių, dalyviams grąžinti startinio
mokesčio:
1. 20 procentų startinio mokesčio dydžio;
2. 50 procentų startinio mokesčio dydžio.
Balsuota:
1. už pirmą pasiūlymą – 3;
2. už antrą pasiūlymą – 3, tame tarpe ir komiteto pirmininkas.

NUTARTA. Atšaukus LARČ I etapo varžybas d÷l „Force majeure“ aplinkybių, dalyviams
grąžinti 50 procentų startinio mokesčio.

Pasiūlyta patvirtinti 2010 m. LARČ I etapo papildomus nuostatus su pastabomis.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. Patvirtinti 2010 m. LARČ I etapo papildomus nuostatus su pastabomis.
Komiteto nariai pasiteiravo, ar organizatorius jau turi visus suderinimus?
Benediktas paaiškino, kad su visom institucijom yra suderinta, tačiau raštiškus atsakymus ir
patvirtinimus gaus tik po Naujųjų metų.
Kadangi suderinimai nebuvo pateikti, pasiūlyta juos pateikti kartu su signaliniu Saugos planu.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
2. SVARSTYTA. Bendrų Lietuvos-Latvijos etapų pravedimas.
R. Abelkis informavo, kad po pra÷jusio pos÷džio buvo paruoštas raštas Latvijos federacijai d÷l
bendrų Lietuvos-Latvijos etapų pravedimo. Raštas buvo persiųstas į LASF-ą. LASF generalinis
sekretorius informavo, kad šie klausimai bus aptariami su Latvijos prezidentu per sezono uždarymo
vakarą. Kadangi jokių naujienų komitetas negavo, buvo kreiptasi į LASF, kad išsiųstų oficialų raštą.
R. Jakien÷ informavo, kad oficialus raštas į Latvijos federaciją išsiųstas, tačiau atsakymas dar
negautas.
Pasiūlyta palaukti atsakymo iš Latvijos federacijos ir šį klausimą nukelti į sekantį pos÷dį.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
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