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Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis. 
Viceprezidentas - Sigitas Alesius, 
Komiteto  nariai:  Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, Jonas Balčiūnas, Žilvinas Juršys, Napolis 
Vitonis.  
Nedalyvauja : Gintaras Kaminskas, Aleksandras Remiševskis. 
Darius Baltramiejūnas- atsistatydino iš komiteto narių.   
Svečio teis÷mis:  
LARČ V etapo organizatorius -  A. Gimžauskas. 
LASF žiedo komiteto pirmininkas – Eduardas Jakas. 
 
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis. 
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷. 
 

Dienotvark÷je: 

1. D÷l Baltijos šalių čempionato vykdymo 2010 metais. 
2. D÷l LASF ralio komiteto ataskaitos. 
3. D÷l LASF ralio komiteto sud÷ties.  

1. SVARSTYTA. Baltijos šalių čempionato vykdymas 2010 metais. 
Komiteto pirmininkas pristat÷ trijų Baltijos šalių organizatorių kreipimąsi į prezidentus d÷l 
palaikymo 2010 m. pravesti Baltijos šalių čempionatą trijose Baltijos šalyse: Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje. LASF prezidentas gautą kreipimąsi perdav÷ išnagrin÷ti LASF ralio komitete, nurodydamas, 
kad atsakymas turi būti pateiktas LASF tarybai 2010.03.15. 
Pasiūlyta visiems komiteto nariams išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu. 
Ž. Juršys. Kadangi komitetas savo darbo neatliko, palaikau šią iniciatyvą. Vertinant tai, kiek darbų 
jau atlikta, siūlau šį projektą nestabdyti, bet pad÷ti įgyvendinti.  
A. Gimžauskas. Gal mes viršijom savo iniciatyvą d÷l nežinojimo ir perženg÷m vieną laiptelį, 
kadangi dar÷m kažkokius žingsnius. 
R. Abelkis. Mano manymu Baltijos šalių čempionatą turi organizuoti ne trys klubai, bet kiekvienos 
šalies federacijų organizacinis komitetas. Tur÷jo būti lygiavertis bendradarbiavimas. 
N. Vitonis. Jei mes leidom naujam organizatoriui vykdyti LARČ etapą ir juo pasitik÷jom, tai 
pasitik÷jimas įpareigoja mus ir toliau pasitik÷ti, nes jis ne vienas organizuos Baltijos šalių 
čempionatą, o trijų šalių organizatoriai. Nemanau, kad reikia užkirsti kelią.  
A. Gricius. Kad pavyktų vienu metu pravesti LARČ, NEZ ir BŠČ etapą, tai būtų labai gerai, tod÷l 
nemanau, kad tur÷tume gniuždyti iniciatyvą. Jei n÷ra geresnio varianto ir daugiau organizatorių 
norinčių vykdyti BŠČ, tai tur÷tume palaikyti šiuos organizatorius, be to įdirbis jau padarytas.  
Tačiau labai negražiai gavosi, kad ralio komitetas liko šone. 
Ž. Juršys. Kad likom šone, tai ralio komiteto problema. 



A. Bilevičius. Nuomon÷, ta pati: niekada nebuvom prieš BŠČ vykdymą. Janis Krastinš „Winter 
Rally 2010“ metu, taip pat pamin÷jo, kad metai liūdni ir 2010 m. BŠČ gali neįvykti. Bet visi ralio 
komiteto nariai nor÷jo, kad šis čempionatas vyktų ir daugiau sportininkų atvyktų į Lietuvą. Reikia 
įvertinti ir tai, kad organizatorius tik ant ribos gavo vykdyti LARČ etapą, tod÷l gavosi spekuliacija, 
nes dabar jau vykdys ir NEZ ir BŠČ etapą. Manau, organizatoriai viršijo savo kompetenciją. Tačiau, 
kadangi n÷ra daugiau alternatyvų ir organizatorius deda daug pastangų, daug investicijų ir komanda 
ne iš naujokų, komitetas turi dalyvauti čempionato pravedime. Jei komitetas palaikys šį projektą, 
tuomet iš komiteto narių tur÷tų būt deleguoti žmon÷s su kuriais vyktų bendradarbiavimas.  
S. Alesius. Jei palaikom šį organizatorių ir leidžiam vykdyti BŠČ etapą, tuomet komitetas turi 
deleguoti atstovą iš komiteto narių į organizacinį varžybų organizavimo komitetą.  
J. Balčiūnas. Nesutikčiau su tuo,  kad nebuvo kalb÷ta.  Dar vasarą Janiui buvo pasiūlyta sudaryti 
organizacinį komitetą ir kiekviena šalis tur÷jo deleguoti savo ralį. Mes reitingavo ralius ir du 
geriausi buvo: Winter Rally ir Saul÷s ralis. Manau, kad pažeistas principas. Jau ir taip viename 
regione vyksta keturi raliai. Ralis Aplink Lietuvą liko išstumtas, nes negavo čempionato etapo 
statuso. Estai  ir Latviai taip pat kalba, kad tai asmeninis projektas. Gal ir kiti organizatoriai nor÷tų 
vykdyti BŠČ etapą. Be to Estijoj ir Latvijoj vyks jau gerai žinomi ralio etapai. Aš ne prieš ralį, bet 
prieš nepagarbą ralio komitetui.  
Pasiūlyta balsuoti už Baltijos šalių čempionato etapo pravedimą 2010 m., kai organizatorius būtų 
VšĮ „Automotoprojektai“.  
Balsuota:  
Už –keturi; 
Prieš – n÷ra; 
Susilaik÷ – du.  
NUTARTA. Organizatoriui VšĮ „Automotoprojektai“ leisti organizuoti Baltijos šalių čempionato 
etapą 2010 m. kartu su LARČ V etapu.  
 
2.SVARSTYTA. LASF ralio komiteto ataskaita. 
Komiteto pirmininkas informavo, kad LASF ralio komiteto ataskaita buvo persiųsta visiems 
komiteto nariams (el. paštu) susipažinimui ir šiandien ji bus atiduota LASF tarybai.  
 
3. SVARSTYTA. LASF ralio komiteto sud÷tis.  
Komiteto pirmininkas informavo, kad iš komiteto narių atsistatydino Darius Baltramiejūnas.  
Vietoj jo pasiūlyta į komiteto narius įtraukti Edviną Vašterį.  
Dauguma komiteto narių pasisak÷ už pateiktą kandidatūrą, tačiau mano, kad n÷ra gerai, kai 
komitetą sudaro dauguma organizatorių, tod÷l pasiūl÷ pateikti sąrašą narių iš kurių galima išrinkti 
naują kandidatą į komiteto narius ir šį klausimą atid÷jo sekančiam pos÷džiui. 
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