LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF RALIO KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2010-04
2010 04 07
Kaunas
Dalyvauja:
Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis.
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, Jonas Balčiūnas, Žilvinas Juršys,
Aleksandras Remiševskis, Gintaras Kaminskas.
Nedalyvauja – Napolis Vitonis.
Svečio teis÷mis - Edvinas Vašteris.
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis.
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷.
Dienotvark÷

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D÷l naujo nario pri÷mimo į ralio komiteto sud÷tį;
LARČ II etapo, LABLRČ I etapo, Ralio „Vilnius-2010“ papildomų nuostatų tvirtinimas;
Komiteto nario BRC kuravimui paskyrimas;
BRC reglamento pristatymas (visiems komiteto nariams buvo persiustas);
LARČ III etapo, LABLRČ III etapo, Ralio „Saul÷ 2010“ trasos pristatymas, praneš÷jas E.
Vašteris;
Neklasifikuojamų ralio varžybų Šiauliuose pristatymas;
D÷l reklaminio ploto ant priekinio automobilių stiklo pardavimo sąlygų;
Informacija apie NEZ šalių atstovų susitikimą (D. Večerskio ataskaitos pristatymas).
Kiti klausimai.

Pirmininkas pasiūl÷ papildomai prie kitų klausimų įtraukti Edvino Rudaičio prašymo svarstymą
„D÷l dalyvavimo B lygos ralio čempionate“ bei klausimą d÷l naujų lenktynininkų
egzaminavimo.
Bendru sutarimu papildytai dienotvarkei pritarta.
1. D÷l naujo nario pri÷mimo į ralio komiteto sud÷tį;
2.
LARČ II etapo, LABLRČ I etapo, Ralio „Vilnius-2010“ papildomų nuostatų
tvirtinimas;
3.
Komiteto nario BRC kuravimui paskyrimas;
4.
BRC reglamento pristatymas (visiems komiteto nariams buvo persiustas);
5.
LARČ III etapo, LABLRČ III etapo, Ralio „Saul÷ 2010“ trasos pristatymas,
praneš÷jas E. Vašteris;
6.
Neklasifikuojamų ralio varžybų Šiauliuose pristatymas;
7.
D÷l reklaminio ploto ant priekinio automobilių stiklo pardavimo sąlygų aptarimo.
8.
Informacija apie NEZ šalių atstovų susitikimą (D. Večerskio ataskaitos pristatymas).
9.
Kiti klausimai.
9.1. Edvino Rudaičio prašymą d÷l dalyvavimo B lygos ralio čempionate;
9.2. D÷l naujų lenktynininkų egzaminavimo.
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1. SVARSTYTA. Naujo nario pri÷mimas į LASF ralio komiteto sud÷tį.
Pirmininkas pasiūl÷ Edvino Vašterio kandidatūrą, kuris būtų atsakingas už B lygos ralio
kuravimą. Kadangi daugiau pasiūlymų nebuvo, pasiūlyta pritarti siūlomai kandidatūrai.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. Į Ralio komiteto sud÷tį papildomai įtraukti Edviną Vašterį, kuris būtų
atsakingas už B lygos ralio kuravimą.
Edvinas Vašteris įgis balsavimo teisę, kai papildytą sud÷tį patvirtins LASF taryba.

2. SVARSTYTA. LARČ II etapo, LABLRČ I etapo, Ralio „Vilnius-2010“ papildomų nuostatų
tvirtinimas.
Ralio „Vilnius-2010“ organizatorius Aleksandras Remiševskis paaiškino, kad po pirminio trasos
pristatymo varžybų trasa sutrump÷jo 4 km.
Svarstant varžybų papildomus nuostatus atlikta keletas papildymų bei patikslinimų.
Vyko diskusijos d÷l B lygos dalyvių dalyvavo A lygos varžybose, sumokant dvigubą startinį
mokestį. Komitetas šiai id÷jai nepritar÷, kadangi sportininkas vienose varžybose netur÷tų gauti
dviejų čempionatų įskaitų, be to ir sąlygos B lygos sportininkams nebūtų vienodos.
Pirmininkas patikslino, kad ruošiant reglamentus ir techninius reikalavimus, mintis buvo tokia,
kad B lygos dalyvis gali dalyvauti A lygos varžybose su „S“ grup÷s automobiliu, tačiau tai
nereiškia, kad tose pačiose varžybose, tas pats vairuotojas gali gauti dvi įskaitas.
Pasiūlyta patvirtinti pristatytus LARČ II etapo, LABLRČ I etapo, Ralio „Vilnius-2010“
papildomus nuostatus su atliktais patikslinimais.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. Patvirtinti LARČ II etapo, LABLRČ I etapo, Ralio „Vilnius-2010“
papildomus nuostatus ir paskelbti juos www.lasf.lt 2010 balandžio 9 dieną.

2. SVARSTYTA. Komiteto nario BRC kuravimui paskyrimas.
Pasiūlyta paskirti Baltijos ralio čempionato kuratoriumi Žilviną Juršį.
Žilvinas Juršys praš÷ pateikti klausimus ir užduotis bei darbo planą pagal kurį tur÷tų dirbti ir į ką
tur÷tų atkreipti d÷mesį.
Algirdas Gricius. Pradžioje reikia kontroliuoti organizatorius, kaip jie ruošiasi varžyboms.
Žilvinas Juršys. Rreikia žiūr÷ti ar Latvijoje yra išplatinta informacija apie visus BRC etapus.
Algirdas Bilevičius pasiūl÷ komitetą informuoti apie visas naujienas.
4. SVARSTYTA. BRC reglamento pristatymas (visiems komiteto nariams Reglamentas buvo
persiustas el. paštu.)
Pasiūlyta įpareigoti Ž. Juršį suderinti su kitų šalių organizatoriais, kad Lietuvos
sportininkai važiuotų pagal lietuviškus nacionalinius reikalavimus. Suderinus, šią
informaciją reikia oficialiai parašyti nuostatuose, kad varžybų metu neiškiltų problemų.
Baltijos šalių čempionato reglamentui pritarta bendru sutarimu.
Pirmininkas pasiūl÷ VšĮ „Automotoprojektai“ pristatą BRC reglamentą anglų kalboje
išverstų į lietuvių kalbą.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
5.6. SVARSTYTA. LARČ III etapo, LABLRČ III etapo, Ralio „Saul÷ 2010“ trasos pristatymas.
Neklasifikuojamų ralio varžybų Šiauliuose pristatymas.
Edvinas Vašteris pristat÷ Ralio „Saul÷-2010“ trasą, pakomentavo naujus greičio ruožus bei
papasakojo kaip vyks A ir B lygos varžybos.
Miesto ruožas vyks iš vakaro ir B lygos sportininkams jis bus neprivalomas.
Atvyko Gintaras Kaminskas.
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E. Vašteris informavo, kad 2010 geguž÷s 29 dieną ASK „SLIKAS“ vykdys Neklasifikuojamos
ralio varžybas. Vyko diskusijos, ar leisti LARČ ir LABLRČ vairuotojams dalyvauti
neklasifikuojamose varžybose, nes dalis ruožų sutaps su ralio „Saul÷-2010“ trasa.
Pasiūlyta balsuoti. Kas už tai, kad ralio „Saul÷-2010“ naujais greičio ruožais geguž÷s 29 d.
vyktų neklasifikuojamos varžybos ir jose gal÷tų dalyvauti LARČ ir LABLRČ vairuotojai.
Balsuota:
Už-penki;
Prieš-vienas;
Susilaik÷ –vienas.
NUTARTA. Leisti naujais ralio „Saul÷-2010“ greičio ruožais geguž÷s 29 d. ASK „Slikas“
vykdyti neklasifikuojamas ralio varžybas ir jose leisti dalyvauti LARČ ir LABLRČ
vairuotojams. Kiekvienam A ir B lygos dalyviui bus išduotas leidimas varžybų dieną
(geguž÷s 29) būti draudžiamuose ralio „Saul÷-2010“ keliuose.

7. SVARSTYTA. D÷l reklaminio ploto ant priekinio automobilių stiklo pardavimo sąlygų
aptarimo.
Informuota, kad yra dvi suinteresuotos įmon÷s norinčios įsigyti reklaminį plotą ant sportinio
automobilio priekinio stiklo.
Pasiūlyta. Konkurso būdu atrinkti nugal÷toją, numatant žingsnį tarp siūlomų sumų -500 litų.
Įpareigoti išspręsti šį klausimą: Ž. Juršys ir R. Jakien÷.
Derinant reklaminio ploto pardavimo klausimą aptarti sumą:
1. vienam etapui;
2. visiems likusiems čempionato etapams.
Ž. Juršys siūlo parduoti visam čempionatui reklamą.
Pasiūlyta komitetą informuoti apie vykdomas derybas.
8. SVARSTYTA. Informacija apie NEZ šalių atstovų susitikimą (D. Večerskio ataskaitos
pristatymas).
R. Jakien÷ pristat÷ D. Večerskio ataskaitą.
Ž. Juršys išreišk÷ pasteb÷jimą, kad ateityje nor÷tų gauti informaciją apie vyksiantį susitikimą iš
anksto, kad galima būtų užduoti klausimus, kuriuos reikia išspręsti ir aptarti.
9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
9.1. Edvino Rudaičio prašymą d÷l dalyvavimo B lygos ralio čempionate.
R. Abelkis informavo, kad E. Rudaitis yra 15 metų. Jis jau trečius metus dalyvauja
neklasifikuojamose varžybose, ir šiais metais nori dalyvauti B lygos čempionate.
Ž. Juršys. Jei dalyvaudamas neklasifikuojamose varžybose įvykių netur÷to pasiūlyta prašymui
pritarti.
Bendru sutarimu pritarta.
9.2.D÷l naujų lenktynininkų egzaminavimo.
A.Bilevičius pasiūl÷ naujus ir jaunesnius nei 18 metų vairuotojus, norinčius dalyvauti ralio A ir
B lygos čempionatuose egzaminuoti ralio komitete arba įgalioti kažką iš ralio arba teis÷jų
komiteto.

Pos÷džio pirmininkas

Ričardas Abelkis

Sekretor÷

Rasa Jakien÷
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