LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF RALIO KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2011-05
2011 06 13 16:00 val.
Kaunas
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis.
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷.
Dalyvauja:
Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis.
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius, Žilvinas Juršys, Jonas Balčiūnas,
Gintaras Kaminskas, Rimantas Volungevičius, Gintaras Šadauskas, Artūras Pak÷nas.
Ralio „Vilnius - 2011“ organizatorius Aleksandras Remiševskis.
Nedalyvavo Edvinas Vašteris.
D÷l pos÷džio vedimo tvarkos.
Pos÷džio pirmininkas atsiklaus÷ komiteto narių ar n÷ra prieštaraujančių d÷l komiteto pos÷džio įrašo
darymo.
Visi - už.
Nutarta daryti komiteto pos÷džio įrašą.
Darbotvark÷je:
1. Ralio „Vilnius-2011“, LARČ II etapo ir LASF taur÷s ARV II etapo aptarimas;
1.1. Steb÷tojo ataskaitos pristatymas;
1.2. SKK ataskaitos pristatymas.
1.3. Organizatoriaus pasisakymas.
2. Informacija apie pasiruošimą raliui „Saul÷-2011“, LARČ III, NEZ V ir LASF taur÷s ARV III
etapams.
3. A. Gimžausko prašymas „D÷l GPS sekimo įrangos veikimo galimybių pristatymo“;
4. Ralio „300 Lakes Rally“, LARČ V etapo, NEZ šalių VI ir BRC III etapo dokumentacijos
pristatymas;
5. Utenos MGEAR klubo prašymas, d÷l LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų IV etapą iš
2011-07-16/17 perkelti į 2011-08-05/05.
6. D÷l stato tvarkos sudarymo ralio čempionatuose, sistemos aptarimo.
7. D÷l neklasifikuojamų ralio varžybų vykdymo ir dokumentacijos derinimo su LASF ralio
komitetu.
8. Informacija apie LARČ IV etapą 2011-07-02/03 Latvijoje.
9. LASF Taur÷s ARV I etapo dalyvio N. Anužio St. Nr. 55, prašymo svarstymas.
10. Kiti klausimai.

SVARSTYTA. 1 darbotvark÷s klausimas. Ralio „Vilnius-2011“, LARČ II etapo ir LASF taur÷s
ARV II etapo aptarimas;
1.1. Steb÷tojo ataskaitos pristatymas. Ralio „Vilnius 2011“ varžybų steb÷tojas Algirdas Bilevičius
išsak÷ sekančias pastabas ir pasteb÷jimus: “Organizatorius atkreip÷ d÷mesį į pereitų metų pastabas

d÷l trasos parinkimo. Šių metų trasa buvo parinkta puikiai. Galbūt reik÷tų pamastyti, d÷l GR ilgių ir
jų eiliškumo ( GR-6 galima buvo važiuoti du kartus, tai būtų taip pat didesn÷ atrakcija žiūrovams).
Nor÷tųsi, kad dalyvautų organizatoriaus atstovas, su kuriuo gal÷tų bendrauti LASF steb÷tojas.
Administracin÷ ir tech. komisija keliose vietose manau n÷ra geriausias variantas. Papildomuose
nuostatuose numatyti pos÷džiai manau tur÷tų įvykti? Susipažinimui su trasa, sportininkam trūko
laiko ( daug naujų GR-ų).
Kelinti metai keliamas klausimas d÷l susipažinimo teis÷jų skaičiaus (devynios darbo valandos
karštu oru vienam žmogui) . Susipažinimo automobilių žym÷jimas mano nuomone buvo keistas
(vieni automobiliai netur÷jo lipdukų , kiti netgi netur÷jo susipažinimo kortelių). Ilguose GR-uose
nor÷tųsi kontrol÷s neteis÷tam susipažinimui. Ankstesniuose raliuose būdavo krypties rodykl÷s ne tik
trasoje , bet ir privažiavimuose į LK ir GR, šiame ralyje jų nebuvo.
Nesuprantama , kod÷l kelio knygoje buvo dalis puslapių iš kitokio popieriaus, apie tai buvo
šnek÷ta jau pernai.
Šiame ralyje nežinau kieno d÷ka, neturint normalaus saugos plano GR-ai buvo gerai paruošti ir
saugūs, (išskyrus pirmą GR-ą). SAF tarnybos dirbo gerai.
Sekretoriatas dirbo puikiai, nežiūrint, kad teko pervažiuoti į kelias vietas.
SZ mano manymu buvo paruošta patenkinamai. Tam dalyvių skaičiui vietos pakako. SZ knyga
tur÷tų būti aiškesn÷. Papildomas kuro užpylimas buvo nesaugus ir ne vietoje.
Oficialiam uždarymui patalpos buvo paruoštos puikiai, tačiau galima buvo sugalvoti kaip pakabinti
LASF v÷liavą. Manau, kad ralis ,,Vilnius-2011“ sportiniu principu pavyko (sportininkų
atsiliepimai). Reik÷tų pasitempti organizaciniuose bei reklamos klausimuose“.
1.2. SKK ataskaitos pristatymas.
Ralio „Vilnius-2011“ komisarų kolegijos pirmininkas pristat÷ Šarūnas Liesis pristat÷ ataskaitą ir
pateik÷ pastabas bei rekomendacijas: „Varžybų trasa nors ir kompaktiška bet trumpoka. Ateityje
reiktų pabandyti rasti derybinius kompromisus su vietiniais savivaldos organais, kad būtų gautas
platesnis leidimas naudotiniems trasai keliams“.
1.3.Organizatoriaus pasisakymas.
A. Remiševskis atsak÷ į išsakytas pastabas, dar kartą pamin÷jo, kad kiekvienais metais ruošdamasis
varžyboms, atsižvelgia į prieš metus išsakytas pastabas ir samdydamas žmones tikisi, kad tų klaidų
bus išvengta, tačiau ne viskas nuo jo priklauso.
Komiteto pirmininkas pad÷kojo Organizatoriui už pravestas varžybas ir pasiūl÷ iš karto apsvarstyti
darbotvark÷s 9 klausimą: „LASF Taur÷s ARV I etapo dalyvio N. Anužio St. Nr. 55, prašymo
svarstymas“.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
SVARSTYTA. 9 darbotvark÷s klausimas. LASF Taur÷s ARV I etapo dalyvio N. Anužio St. Nr. 55,
prašymo svarstymas.
Sportininkas N. Anužis kreip÷si į ralio komitetą, kad šis pad÷tų išsiaiškinti incidentą tarp jo ir
atsakingo už susipažinimą su trasa teis÷jo J. Bacevičiaus. Sportininkai buvo nubausti už greičio
viršijimą, tačiau negavę radaro parodymų su sprendimu nesutiko ir ant protokolo tai paraš÷, tačiau
varžybų vadovo sprendimu jie buvo nubausti.
Ralio komiteto pirmininkas band÷ susisiekti su N. Anužiu ir išsiaiškinti šio incidento aplinkybes,
įvykio vietą bei laiką.
Pritrūkus faktų šio incidento tyrimui, nutarta informuoti sportininkus, kad ateityje tokiu atveju
rašytų protestą.

SVARSTYTA. 2 darbotvark÷s klausimas. Informacija apie pasiruošimą raliui „Saul÷-2011“, LARČ
III, NEZ V ir LASF taur÷s ARV III etapams.
Varžybų organizatoriaus atstovas, ralio komiteto pirmininkas R. Abelkis trumpai informavo, kad
varžybų dokumentacija paruošta, su visomis tarnybomis darbo grafikai suderinti, apie įvyksiančias
varžybas gyventojai informuoti specialiai išleistais skelbimais.
Ralio „Saul÷ 2011“ paskirtas steb÷toju A. Bilevičius informavo, kad d÷l šeimyninių aplinkybių, jis
negal÷s eiti šių pareigų ir jis atsisako kituose raliuose dirbti steb÷tojo pareigose.
Pasiūlyta. Ralio „Saul÷ 2011“ steb÷toju paskirti LASF ralio komiteto narį Gintarą Kaminską.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
Nutarta. Ralio „Saul÷ 2011“, kuris vyks 2011-06-18/19 dienomis steb÷toju paskirti LASF ralio
komiteto narį Gintarą Kaminską.
SVARSTYTA. 3 darbotvark÷s klausimas. A. Gimžausko prašymas „D÷l GPS sekimo įrangos
veikimo galimybių pristatymo“.
A. Gimžauskas kreip÷si į LASF ralio komitetą su prašymu „D÷l GPS sekimo įrangos veikimo
galimybių pristatymo“. Prašymas adresuotas Norvegų įmonei, kuri užsiima GPS sekimo įrangos
nuoma bei pardavimu. A. Gimžauskas paaiškino, kad kreip÷si į LASF ralio komitetą pritarimo, kad
leistų kreiptis į min÷tą įmonę, kad ralio „300 Lakes Rally“ metu norvegai pritaikytų sistemą ir
pristatytų 100 daviklių, kur žinučių pagalba būtų perduodama informacija starto teis÷jams apie
pasitraukusius ekipažus iš varžybų. Ar pavyks su norvegais susiderinti, garantijų n÷ra, bet pabandyti
reikia.
Bendru sutarimu prašymui pritarta.
Nutarta. Paruošti kreipimąsi į Norvegų firmą d÷l GPS sekimo įrangos pristatymo anglų
kalboje ir rekomenduojama pasirašyti raštą LASF prezidentui G. J. Furmanavičiui.
SVARSTYTA. 4 darbotvark÷s klausimas. Ralio „300 Lakes Rally“, LARČ V etapo, NEZ šalių VI
ir BRC III etapo dokumentacijos pristatymas.
A. Gimžauskas pateik÷ ralio „300 Lakes Rally“ varžybų papildomus nuostatus ir praš÷ komiteto
kuo skubiau pateikti pastabas.
Vyko diskusijos ir pasisakymai apie ilgos trasos trūkumus ir privalumus. Tačiau, kadangi trasa
nebuvo pristatyta, nebuvo galima atsakyti ar tikslinga daryti tokio formato čempionato varžybas.
Komiteto pirmininkas pasiūl÷ klausimą atid÷ti ir nagrin÷ti gavus iš organizatorių trasos schemą
žem÷lapyje, o pastabas organizatoriui pateikti el. paštu.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
SVARSTYTA. 5 darbotvark÷s klausimas. Utenos MGEAR klubo prašymas, d÷l LASF Taur÷s
automobilių ralio varžybų IV etapo perk÷limo iš 2011-07-16/17 į 2011-08-05/05.
R. Jakien÷ informavo apie gautą Utenos MGEAR klubo prašymą, d÷l LASF Taur÷s automobilių
ralio varžybų IV etapo datos perk÷limo iš 2011-07-16/17 į 2011-08-05/05.
Pasiūlyta prašymą patenkinti ir perkelti min÷tų varžybų datą iš 2011-07-16/17 į 2011-08-05/05.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
Nutarta. Patenkinti Utenos MGEAR klubo prašymą, perkelti LASF Taur÷s automobilių ralio
varžybų IV etapą iš 2011-07-16/17 į 2011-08-05/05.
SVARSTYTA. 6 darbotvark÷s klausimas. D÷l stato tvarkos sudarymo ralio čempionatuose,
sistemos aptarimo.
Ž. Juršys pasiūl÷ visiems pasvarstyti apie sistemą starto tvarkos sudarymui. Prieš kiekvieną ralį
iškyla klausimai kas turi būti vertinama, nors taikoma neaprašyta sistema ir vertinamas pra÷jusio
čempionato reitingo vieta ir procentaliai prieš kiekvieną etapą skirtingai einamųjų metų čempionato
bendrosios reitingų lentel÷s vieta.

Pasiūlyta vertinti keletą kriterijų: realų greitį ir pravažiuotus km, per laiko vnt., išvedant koeficientą,
kitas variantas įvertinti visų baigtų GR ilgį per laiko vnt., išvedant koeficientą.
Pasiūlyta šį klausimą atid÷ti v÷lesniam laikui, bet prieš tai kiekvienam paruošti pasiūlymus.

SVARSTYTA. 7 darbotvark÷s klausimas. D÷l neklasifikuojamų ralio varžybų vykdymo ir
dokumentacijos derinimo su LASF ralio komitetu.
Vyko diskusijos d÷l Širvintų ASK neklasifikuojamų varžybų vykdymo ir LASF licencijuotų
sportininkų dalyvavimo jose.
Kadangi varžybos neatitinka saugumo reikalavimų ir LASF reglamentuojančių dokumentų, LASF
ralio komitetas licencijuotiems sportininkams nerekomenduoja dalyvauti Širvintų ASK
organizuojamose varžybose.
Taip pat pasiūlyta įgalioti G. Šadauską ir A. Gricių nuo LASF nuvykti į varžybas dar kartą įvertinti
jų organizavimo lygį.
SVARSTYTA. 8 darbotvark÷s klausimas. Informacija apie LARČ IV etapą 2011-07-02/03
Latvijoje.
R. Jakien÷ informavo, kad LARČ IV etapo organizatoriai pateik÷ papildomų nuostatų projektą 2011
m. birželio 2 dieną ir praš÷ pateikti pastabas. Taip pat kalb÷ta ir su LAF ralio komiteto pirmininku
Janiu Krastinš, d÷l pastabų pateikimo iš mūsų pus÷s.
Pagrindiniai klausimai suderinti, kas liečia LARČ reglamentą. Taip pat suderinta, kad nuo LASF į
ralį vyksta R. Jakien÷ –sekretor÷s pareigoms ir A. Gricius- techninio komisaro pareigoms, o
Šarūnas Liesis pakviestas dirbti vienu iš komisarų.
Sportininkams atskirų leidimų nuo LASF nereikia, kadangi bus paruoštas bendras sąrašas
dalyvaujančių LARČ IV etape Latvijoje ir pristatytas organizatoriams bei administracinei komisijai.

Pos÷džio pirmininkas
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