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Pos÷džio pirmininkas – Žilvinas Juršys (įgaliotas komiteto pirmininko Ričardo Abelkio). 
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷. 
 
Dalyvauja: 
Komiteto  nariai:  Algirdas Gricius, Algirdas Bilevičius (į pos÷dį pav÷lavo),  Žilvinas Juršys, Jonas 
Balčiūnas,  Gintaras Kaminskas, Rimantas Volungevičius, Gintaras Šadauskas, Edvinas Vašteris. 
Ralio „Saul÷ - 2011“ organizatoriaus atstovas Arūnas Lapinskas. 
Ralio „300 Lakes Rally“ organizatoriaus atstovai: Audrius Gimžauskas ir Maris Simson. 
Nedalyvavo: komiteto pirmininkas Ričardas Abelkis ir komiteto narys Artūras Pak÷nas.  
 
 
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 „300 Lakes Rally“, LARČ V etapo, NEZ šalių VI ir BRC III trasos ir dokumentacijos 

pristatymas; 
2. Ralio „Saul÷-2011“, LARČ III, NEZ V ir LASF taur÷s ARV III etapo aptarimas; 
3. D÷l komandinių taškų skaičiavimo ir komandinio mokesčio  apmok÷jimo LARČ IV etape 

2011-07-02/03 Latvijoje. 
4. D÷l oficialių asmenų komandiravimo į ralį „Latgale 2011“. 
5. LARČ VI etapo pristatymas. 
6. Kiti klausimai. 
 
 
SVARSTYTA. 1 darbotvark÷s klausimas. Ralio „300 Lakes Rally“, LARČ V etapo, NEZ šalių VI 
ir BRC III trasos ir dokumentacijos pristatymas. 
Ralio „300 Lakes Rally“ trasą pristat÷ Maris Simson. 
Algirdas Gricius pasiūl÷  variantą,  kaip sutrumpinti bendrą ralio trasos ilgį 100 km. 
Vyko diskusijos d÷l ralio formato. Kadangi LASF reglamentuojančiuose dokumentuose n÷ra 
nurodyta GR maksimalaus kilometražo, nutarta ši kartą leisti organizatoriams vykdyti varžybas 
pagal pateiktą trasos formatą. Ateityje pasiūlyta atsižvelgti į sportininkų išsakytą nuomon÷, kokio 
formato ralio varžybos yra priimtinesn÷s ir pasitvirtinti reglamente LARČ greituminių ruožų 
minimalų ir maksimalų etapo ilgį, bei numatyti preliminarų bendrą trasos ilgį.  
Ralio organizatoriams pateikta pastabų d÷l papildomų nuostatų: patikslinti punktą kuriose SZ bus 
leidžiama keisti padangas, bei papildyti programą, nurodant sekretoriato darbo laiką, ir oficialios 
varžybų lentos vietą.  
Pasiūlyta LARČ V etapo varžybų steb÷toju skirti LASF ralio komiteto Gintarą Kaminską. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  



Nutarta. LAR Č V etapo varžybų steb÷toju skirti LASF ralio komiteto nar į Gintarą 
Kaminską.  
Pasiūlyta patvirtinti ralio Ralio „300 Lakes Rally“, LARČ V etapo, NEZ šalių VI ir BRC III etapų 
papildomus nuostatus su pateiktomis pastabomis.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Patvirtinti Ralio „300 Lakes Rally“, LAR Č V etapo, NEZ šalių VI ir BRC III etap ų 
papildomus nuostatus su pateiktomis pastabomis.  
 
SVARSTYTA. 2 darbotvark÷s klausimas. Ralio „Saul÷-2011“, LARČ III, NEZ V ir LASF taur÷s 
ARV III etapo aptarimas. 
Į  pos÷dį atvyko Algirdas Bilevičius.  
G. Kaminskas pristat÷ ralio „Saul÷-2011“ steb÷tojo ataskaitą.  
Išsakyta keletas pastabų į kurias ateityje reiktų atkreipti d÷mesį: steb÷tojui trūko racijos; SZ nebuvo 
sanitarinių mazgų; SZ gal÷jo būti ir maitinimo taškas; ilguose GR reiktų daugiau kontrol÷s postų; 
LK pavadinimai nesutapo su pavadinimas maršrutin÷je kortel÷je; LASF Taur÷s dalyviams reik÷tų 
trumpesnių GR; sankryžose iš po posūkių reiktų trasą atitverti didesniu spinduliu. 
G. Kaminskas pagyr÷ komisarus, varžybų vadovą už operatyviai perduotą informaciją, priimtus 
veiksmus,  trasoje įvykus avarijoms. Steb÷tojas paaiškino, kad tuo metu, kai trasoje įvyko avarijos, 
jis buvo ralio štabe ir visą situaciją gird÷jo per radio ryšį.  
 
Vyko diskusijos, kaip informuoti sportininkus, apie įvykusią avariją, kurie startavo greituminiame 
ruože. Ralyje „Saul÷ 2011“ buvo priimtas sprendimas, startavusiems ekipažams rodyti geltonas 
v÷liavas, tačiau, kadangi anksčiau tai nebuvo daroma, niekas iš ekipažų narių nesuprato, kaip jiems 
elgtis.  
Varžybų vadovas paaiškino, kad medicinos ekipažas išvyko į įvykio vietą (prieš trasą)  negavęs jo 
leidimo, nors su visomis gelb÷jimo ir apsaugos tarnybomis darbo planas buvo aptartas ir suderintas 
prieš varžybas. Laimei greitosios med. pagalbos automobilis nesusidūr÷ su startavusiu ekipažu. 
  
Pasiūlyta: keiptis į LASF teis÷jų ir LASF SVO komitetus, kad duotų išaiškinimą kaip ateityje reiktų  
sustabdyti ekipažus, jei trasoje įvyktų avarija ir nukent÷jusiems būtų reikalinga pagalba. Gavus 
atsakymą, pasiūlyta kiekvienam organizatoriui varžybų papildomų nuostatų programoje numatyti 
laiką Brifingui, bei  išaiškinimą ateityje įtraukti į kelio knygą.  
Bendru sutarimu pasiūlymu pritarta. 
 
Ž. Juršys išsak÷ pasteb÷jimą, kad žiniasklaidos atstovai pateik÷ informaciją, tame tarpe ir 
vaizdinę, įvairiose priemon÷se apie įvykusias avarijas varžybų metu, negavę išsamių paaiškinimų iš 
oficialių varžybų asmenų. Tai gali tur÷ti įtakos visų susijusių asmenų neigiamam požiūriui į 
organizuojamas varžybas. 
 
Organizatoriaus pasteb÷jimai: visos tarnybos dirbo neblogai, išskyrus vieną greitosios med. 
pagalbos automobilį, kuris savavališkai išl÷k÷ iš trasos į įvykio vietą. Ateityje bus dar daugiau 
d÷mesio skiriama tarnybų instruktavimui. 
 
SVARSTYTA. 3 darbotvark÷s klausimas. D÷l komandinių taškų skaičiavimo ir komandinio 
mokesčio  apmok÷jimo LARČ IV etape 2011-07-02/03 Latvijoje. 
Informuota, kad n÷ra numatyta LARČ IV etapo, ralio „Latgale 2011“ papildomuose nuostatuose 
komandinių paraiškų pateikimo data, vieta ir komandinio mokesčio apmok÷jimo sąskaita.  
Pasiūlyta patalpinti komandin÷s paraiškos formą prie ralio „Latgale 2011“ informacijos. Atsakinga 
už komandinių taškų suskaičiavimą paskirti ralio „Latgale 2011“ sekretorę (nuo LASF) Rasą 
Jakienę.  Komandinius taškus skaičiuoti tiems pareišk÷jams, kurie pateiks komandines paraiškas iki 
pirmo 2011-06-02 SKK pos÷džio ir sumok÷s į LASF sąskaitą nustatytą 2011 m. LARČ Reglamento 
33 punkte komandinį mokestį 250,-litų.   
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  



Nutarta. Paskirti atsakingą už LARČ IV etapo komandinių taškų suskaičiavimą 
ralyje„Latgale 2011“, kuris vyks 2011-/06/02-03, sekretor ę (Lietuva) Rasą Jakienę, pagal 
pateiktas komandines paraiškas.  
 
 
SVARSTYTA. 4 darbotvark÷s klausimas. D÷l oficialių asmenų komandiravimo į ralį „Latgale 
2011“. 
Informuota, kad nuo LASF komandiruojami į ralį „Latgale 2011“ Algirdas Gricius, techninio 
komisaro pareigoms, atstovauti Lietuvos ekipažus ir Rasa Jakien÷ atsakinga už LARČ rezultatų 
suvedimą. Taip pat LASF ralio komitetas deleguoja  Algirdą Gricių steb÷ti varžybas, tod÷l pasiūlyta 
kreiptis į organizatorių, kad aprūpintų skiriamaisiais ženklais ir leidimais į GR.  
Pasiūlyta Algirdui Griciui ir Rasai Jakien÷ apmok÷ti komandiruot÷s išlaidas.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Komandiruoti į ral į „Latgale 2011“, LARČ IV etapą, kuris vyks 2011-07-02/03 
dienomis Latvijoje, LASF ralio komiteto nar į Algird ą Gricių ir LASF generalinę sekretorę 
Rasą Jakienę, apmok÷ti komandiruot ÷s išlaidas ir dienpinigius.  
 
SVARSTYTA. 5 darbotvark÷s klausimas. LARČ VI etapo pristatymas. 
VšĮ ASK „AJAGS“ direktorius J. Balčiūnas pristat÷ LARČ VI etapo, kuris vyks 2011/09/16-17 
koncepciją: formatą, papasakojo apie greituminius ruožus, jų dangą, vietoves, kuriuose parinkta 
trasa bei pristat÷ varžybų logotipą. Daugiau informacijos bus pateikta sekančiame komiteto 
pos÷dyje. 
 
 
 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas   Žilvinas Juršys 
 
 
 
 
 

Pos÷džio sekretor÷   Rasa Jakien÷ 
 
 


