LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF RALIO KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2
2008 m. sausio 31 d 15:00 val.
Kaunas
Pos÷džio pirmininkas –Šarūnas Liesis.
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷
Dalyvauja ralio komiteto nariai: A.Pak÷nas, G.Maškauskas, P.Insoda, Ž.Juršys.
Nedalyvauja: V.Rožukas
Taip pat dalyvauja LASF prezidentas Romas Austinskas ir ralio organizatorius Benediktas Vanagas,
Migl÷ Žalnierukynien÷, B lygos ralio organizatorius –Vygintas Šuminskas.

DIENOTVARKö
1. D÷l ralio „Lukoil Winter Rally“ programos pasikeitimo, paraiškų pri÷mimo datos pratęsimo;
2. Informacija apie Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato I ir II etapus;
3. LARAČ II etapo trasos pristatymas, aptarimas;
4. Kiti klausimai.
4.1. Latvijos automobilių

federacijos prašymas, d÷l ralio „Aukštaitija-2008“ datos

pakeitimo;

1. SVARSTYTA. D÷l Ralio „Lukoil Winter Rally“ programos pasikeitimo, paraiškų pri÷mimo
datos pratęsimo.
Ralio „Lukoil Winter Rally“ organizatoriai pristat÷ naujai paruoštą ralio programą, kurioje nurodyti
varžybų, kurios perkeltos į vasario 23 dieną, nauji starto, finišo, administracin÷s bei technin÷s
komisijų laikai. Taip pat pasiūlyta pratęsti paraiškų pri÷mimą su padidintu starto mokesčiu iki
vasario 11 dienos.
Bendru sutarimu pasiūlymams pritarta.
NUTARTA. Patvirtinti ralio „Lukoil Winter Rally“ naujai pristatytą

programą ir pratęsti

paraiškų pri÷mimą su padidintu starto mokesčiu iki vasario 11 dienos.

Vyko diskusijos d÷l startinio mokesčio grąžinimo. LAS Kodekse str. 60. „Atid÷tos arba atšauktos
varžybos“ numatyta, atid÷jus ar atšaukus varžybas daugiau kaip 24 valandoms, startiniai mokesčiai
turi būt sugrąžinti. Kadangi LARAČ I etapas nukeltas į kitą datą susidarius Force-majeure
aplinkyb÷ms, d÷l bereikalingo piniginių operacijų atlikimo organizatorius startinių mokesčių
negrąžina, bet užskaito vasario 23 d. varžyboms, tačiau, jei atsiras ekipažų, kurie negal÷s arba

nenor÷s dalyvauti vasario 23 d. varžybose, tuomet organizatorius prival÷s grąžinti jiems visą startinį
mokestį. Norint išlaikyti kodekso reikalavimus ir kad niekas negal÷tų apeliuoti į kodekso
nesilaikymą, nors tai gali būti finansiškai nenaudinga sportininkams, vasario 21 ir 22 dienomis
administracinę ir techninę komisijas tur÷s praeiti visi paraiškas padavę dalyviai ir, jei oras nebus
tinkamas vykdyti varžybas, apie jų nutraukimą paskelbs komisarai. Tuomet sportininkams bus
grąžinama startinio mokesčio dalis, numatyta varžybų papildomuose nuostatuose.

2. SVARSTYTA. Informacija apie Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato I ir II etapus.
Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato I etapo organizatorius V. Šuminskas praneš÷, kad
d÷l šiltų orų v÷l negal÷s vykdyti varžybų, kurios buvo perkeltos į vasario 2 dieną. Taip pat jis
informavo, kad Vilniaus regione labai sunku gauti leidimus, tod÷l jis planuoja paruoštą II etapo
trasą skelti į dvi dalis ir vykdyti du atskirus etapus: I-o etapo varžybas vykdyti vasario 18 dieną, o
II-o etapo varžybas kovo 1 dieną, (ši data gali būti dar patikslinta).
Komiteto nariai pritar÷ organizatoriaus pasiūlymui.
NUTARTA. Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato I etapo varžybas vykdyti vasario 18
d., o II-o etapo varžybų vietą ir datą dar patikslinti.

3. SVARSTYTA. LARAČ II etapo trasos pristatymas, aptarimas.
Apie LARAČ II etapo trasą papasakojo B. Vanagas. Jei nebijotume didesnių pervažiavimų ir
organizatoriams leistume varžybas vykdyti dviejų dienų formate, tuomet galima būtų atrasti naujų
trasų ir ralį padaryti patrauklesniu, - kalb÷jo B.Vanagas.
Komiteto narių nuomone, kalbant apie pasiūlymą d÷l varžybų vykdymo 2 dienas, reikia kiekvieną
atvejį apsvarstyti atskirai, atkreipiant d÷mesį, kad programa nebūtų dirbtinai ištempta.

4. SVARSTYTA. Latvijos automobilių federacijos prašymas, d÷l ralio „Aukštaitija-2008“ datos
pakeitimo.
Š. Liesis informavo, kad į jį kreip÷si Latvijos federacijos ralio komiteto pirminink÷ su prašymu
sukeisti ralio „Aukštaitija -2008“

(2008-08-23/24) ir ralio Latvijoje – Rezekn÷ (2008-08-16)

varžybų datas. Š. Liesis pasak÷, kad pasikalb÷jo su J. Balčiūnu, kuris atsak÷, kad nesutinka keisti
varžybų datos. Komiteto nariai taip pat nepritar÷ šiam Latvijos federacijos ralio komiteto prašymui.
NUTARTA. Pranešti Latvijos federacijai, kad ralio „Aukštaitija -2008“ organizatorius nesutinka
keisti varžybų datos.
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