LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF RALIO KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2011-01
2011 01 17
Kaunas
Pos÷džio pirmininkas - Ričardas Abelkis.
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷.
Dalyvauja:
Ralio komiteto pirmininkas – Ričardas Abelkis.
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Žilvinas Juršys, Gintaras Kaminskas, Jonas Balčiūnas,
Algirdas Bilevičius, Napolis Vitonis.
Nedalyvauja: Aleksandras Remiševskis, Edvinas Vašteris.
Viceprezidentas Alesius.
D÷l pos÷džio vedimo tvarkos.
Pos÷džio pirmininkas atsiklaus÷ komiteto narių ar n÷ra prieštaraujančių d÷l komiteto pos÷džio įrašo
darymo.
Vienas – susilaik÷, 6- už.
Nutarta daryti komiteto pos÷džio įrašą.
Dienotvark÷je:
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Ralio „Halls Winter Rally 2011“ kelio ir serviso knygų, laiko korteles, saugos plano
pristatymas ir svarstymas; (pristato organizatoriai).
1.1. D÷l Organizatoriaus Biuletenio išleidimo;
D÷l ralio „Halls Winter Rally 2011“ dalyvių starto tvarkos sudarymo;
D÷l Baltijos šalių čempionato pravedimo, gauto Reglamento svarstymas;
Gauto prašymo iš VŠĮ „Automotoprojektai“ „D÷l Baltijos šalių čempionato etapo
pravedimo“ svarstymas;
D÷l atstovo į NEZ ralio komisiją paskyrimo;
Kiti klausimai:
6.1. ASK SLIKAS gauto prašymo svarstymas, d÷l E. Rudaičio dalyvavimo LARČ‘e.
6.2. D÷l LASF reklaminio ploto ant sportinio automobilio durelių;
6.3. D÷l 2010 m. LARČ sezono apžvalgos.

SVARSTYTA 1. Ralio „Halls Winter Rally 2011“ kelio ir serviso knygų, laiko korteles, saugos
plano pristatymas ir svarstymas; (pristato organizatoriai).
Organizatoriai papasakojo apie pasiruošimą varžyboms.
Ralio „Halls Winter Rally 2011“ saugos planą pristat÷ Ramūnas Kliunka. Pamin÷ta, kad
suderinimai visi gauti. Šiais metais dar daugiau d÷mesio skiriama trasos apsaugai, bus apie 250
apsaugos darbuotojų. Įvertinus pra÷jusių metų steb÷tojo pastabas, šiais metais jau nupirkta 300
švilpukų. Kadangi gamtos sąlygos keičiasi, tai trasos paruošimui skiriama ypatingai daug d÷mesio.
Sniego labai daug, dalis kelių buvo nepravažiuojami, tačiau prieš didįjį atšalimai keliai buvo
formuojami ir dar planuojama juos lyginti bei platinti. Taip pat numatoma papildomai padaryti
evakuacinius kelius užstrigusiems ar sugedusiems ekipažams patraukti iš trasos.
Laiko kortelę pristat÷ Š.Liesis. Paaiškinta, kad ralio metu bus išduotos dvi A4 formato „Laiko
kortel÷s“.
Organizatoriai kreip÷si į komitetą d÷l pritarimo išleisti Biuletenį, d÷l:
1

1. GPS įrangos;
2. dviejų papildomų kuro užpylimų;
Ralio komiteto nariai pritar÷ Biuletenio išleidimui, su teksto korektūromis ir pasiūl÷ į tą patį
Biuletenį įtraukti dar vieną punktą, d÷l susipažinimo su trasa, kad „vieno ekipažo automobilyje,
negali būti kito ekipažo narių, be varžybų vadovo leidimo“.
1.1. D÷l Organizatoriaus Biuletenio išleidimo;
Pasiūlymui d÷l Biuletenio d÷l papildomų nuostatų pakeitimo ir papildymo trimis punktais išleidimo,
prieštaraujančių nebuvo.
Nutarta. Išleisti Organizatoriaus Biuletenį d÷l papildomų nuostatų pakeitimo ir papildymo:
9.3.3. GPS sekimo įrenginio išdavimo ir naudojimosi tvarka
Administracin÷s komisijos metu ekipažui išduodamas GPS sekimo įrenginys. Už GPS įrenginio
saugumą, įjungimą, nuolatinį veikimą ir grąžinimą atsako Dalyvio ekipažo atstovas, parašu
patvirtinęs GPS įrenginio gavimą. Susipažinimo su trasa metu įrenginys turi būti įjungtas į
standartinį automobilio 12V maitinimo lizdą ir turi būti pad÷tas matomoje vietoje, kad susipažinimą
su trasa kontroliuojantys teis÷jai gal÷tų jį lengvai identifikuoti ir patikrinti įrenginio veikimą. GPS
įrenginys turi vidinį akumuliatorių, skirtą papildomai registruoti įrenginio įjungimo į 12V tinklą
laiką, tod÷l GPS duomenų apie susipažinimą neužsirašymas d÷l ekipažo kalt÷s (pvz.: neįjungtas
maitinimas) traktuojamas kaip šiurkštus susipažinimo su trasa tvarkos pažeidimas, apie kurį
pranešama varžybų komisarams. Pažeidimu laikomas įrenginio išjungimas ilgiau nei 2 minut÷ms
susipažinimo su trasa metu. Komisarai sprendžia d÷l skiriamos baudos dydžio, vadovaudamiesi
LASK 152 str. GPS įrenginys privalo būti grąžintas kartu su susipažinimo su trasa kortele.
Kaupiamų GPS duomenų protokolas traktuojamas kaip neginčytinas faktas apie susipažinimo su
trasa pažeidimus. Už GPS įrangą atsakingas asmuo: Gabriels Zigurs, tel.: +371 292 50112.
9.3.4. Susipažinimo su trasa metu vieno ekipažo automobilyje kito ekipažo nariai gali būti tik gavę
varžybų vadovo leidimą.
11.10.1. Visų varžybų metu sportinių automobilių servisas leidžiamas tik serviso parkuose,
nurodytuose kelio knygoje. Kuro papildymas leidžiamas tik degalų užpylimo zonose. Papildomi
kuro papildymai bus vykdomi po GR-4 (kelio knyga psl.9 poz.11) ir po GR-8 (kelio knyga psl.19
poz.10).
SVARSTYTA 2. D÷l ralio „Halls Winter Rally 2011“ dalyvių starto tvarkos sudarymo.
Pasiūlyta Organizatoriui sudaryti preliminarią starto tvarką: atsižvelgiant į Lietuvos ekipažų 2010
m. bendros įskaitos reitingų lentelę, įvertinant ekipažus, kurie pakeit÷ automobilius į galingesnius,
bei ekipažus, kurie greiti, tačiau padar÷ automobilių ralio varžybose pertrauką; Latvijos ekipažus
įtraukti į starto tvarką pagal Latvijos ralio komiteto pateiktą starto tvarką; kitus užsienio ekipažus
pagal jų šalies reitingų lentelę. Preliminarią starto tvarką persiųsti ralio komitetui, o šis peržiūr÷s ir
suderinęs su organizatoriais patvirtins.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta. Įpareigoti Organizatorius, kad sudarytų preliminarią starto tvarką ir pateiktų LASF ralio
komitetui, o ralio komiteto nariams peržiūr÷ti ir suderinus su Organizatoriais patvirtinti.
SVARSTYTA 3. D÷l Baltijos šalių čempionato pravedimo, gauto Reglamento svarstymas.
Pristatytas 2011 m. Baltijos šalių čempionato Reglamento projektas, gautas iš Latvijos federacijos.
Išanalizavus BRC reglamentą, bendru komiteto narių sutarimu pritarta 2011 m. Baltijos šalių
čempionato pravedimui, su sąlyga, jei:
1. į BRC organizacinį komitetą bus įtraukti visų trijų šalių atstovai, nuo LASF ralio komiteto
atstovu siūlomas Žilvinas Juršys;
2. visose trijose Baltijos šalyse vyks vienodas etapų skaičius.
Pasiūlyta, 2011 m. sausio 18 d. Latvijoje vyksiančiame Baltijos šalių, Lenkijos atstovų ir FIA
atstovų susitikime, R. Abelkiui pasikalb÷ti su J. Krastinš d÷l BRC pravedimo ir LASF Ralio
komiteto keliamų sąlygų.
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Papildoma informacija d÷l 2011 m. Baltijos šalių žiemos taur÷s pravedimo. Vienas etapas Estijoje
jau įvyko, antrasis etapas vyks kartu su raliu „Halls Winter Rally 2011“ Lietuvoje . Trečiasis etapas
vyks vasario m÷n. Latvijoje. Nugal÷tojai ir prizininkai atskirose klas÷se bus apdovanojami
susumavus trijų etapų rezultatus. Apdovanojimus įsteigs Latvijos federacija, o l÷šas į prizinį fondą
tur÷s pervesti trijų šalių federacijos. Latvijos, Lietuvos ir Estijos federacijos už Baltijos šalių žiemos
taur÷s pravedimą į prizinį fondą tur÷s pervesti po 200 Eurų.
SVARSTYTA 4. Gauto prašymo iš VŠĮ „Automotoprojektai“ „D÷l Baltijos šalių čempionato etapo
pravedimo“ svarstymas;
Pristatytas VŠĮ „Automotoprojektai“ „D÷l Baltijos šalių čempionato etapo pravedimo“ prašymas,
kuriame ralio „300 Lakes rally 2011“ prašo duoti atsakymą, ar ralio komitetas pritaria, kad kartu su
LARČ V etapu, NEZ šalių etapu vyktų vienas iš Baltijos šalių etapų.
Pasiūlyta informuoti VŠĮ „Automotoprojektai“, kad atsakymas d÷l BRC etapo pravedimo, kartu su
LARČ V etapu, bus duotas, tuomet, kai bus patvirtintas 2011 m. Baltijos šalių čempionato
reglamentas ir suderintos pravedimo sąlygos su trijų Baltijos šalių organizaciniu komitetu.
Taip pat pasiūlyta atsakyme pamin÷ti, kad klausimą d÷l BRC pravedimo įgaliotas aptarti LASF
Ralio komiteto pirmininkas R. Abelkis su J. Krastinš, susitikime kuris vyks Rygoje 2011-01-18.
SVARSTYTA 5. D÷l atstovo į NEZ ralio komisiją paskyrimo.
Informuota, kad Donatas Večerskis nebegali atstovauti LASF NEZ ralio komisijoje, tod÷l pasiūlyta
išsirinkti naują kandidatūrą, kuri gal÷tų atstovauti LASF‘ą, NEZ ralio komisijos sud÷tyje.
Pasiūlyta į NEZ šalių ralio komisiją nuo LASF ralio komiteto deleguoti Žilviną Juršį.
Už – 6; susilaik÷ – vienas.
Nutarta. Į NEZ šalių ralio komisiją nuo LASF ralio komiteto deleguoti Žilviną Juršį.
SVARSTYTA 6.1. ASK SLIKAS gauto prašymo svarstymas, d÷l E. Rudaičio dalyvavimo
LARČ‘e.
Komiteto pirmininkas pristat÷ prašymą d÷l ASK „Slikas“ nario E. Rudaičio dalyvavimo 2011 m.
LARČ‘e. prie prašymo prid÷ta informacija apie sportininko pasiekimus ir dalyvavimą
neklasifikuojamose ir B lygos ralio varžybose.
Pasiūlyta leisti E. Rudaičiui dalyvauti 2011 m. LARČ‘e su sąlyga jeigu įvykdys visus reikalavimus,
primenant, kad vairuoti galima tik GR.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
Nutarta. leisti E. Rudaičiui dalyvauti 2011 m. LARČ‘e su sąlyga jeigu įvykdys visus reikalavimus,
primenant, kad vairuoti galima tik GR
SVARSTYTA 6.2. D÷l LASF reklaminio ploto ant sportinio automobilio.
Informuota, kad iki šiol dar nerasta r÷m÷jų, kurie nor÷tų įsigyti LASF plotą ant sportinių
automobilių durelių ralyje „Halls Winter Rally 2011“.
Derybos vyko net su keliais partneriais, tačiau tai ir liko tik derybos.
Pasiūlyta organizatoriams įsigyti LASF reklaminį plotą, tačiau jiems atsisakius, pasiūlyta per
artimiausią savaitę dar kartą paieškoti paramos teik÷jų, kurie nor÷tų įsigyti LASF reklaminį plotą
ant sportinių automobilių. Kadangi atskiras pos÷dis nebus šaukiamas, pasiūlyta derybas su LASF
ralio komiteto nariais ir paramos teik÷ju vykdyti telefoninių pokalbių pagalba. Siūloma suma už
LASF reklaminio ploto naudojimą ralio „Halls Winter Rally 2011“ metu, ant dalyvių sportinių
automobilių durelių nuo 3000 iki 5000 tūkst. litų. Tačiau dar kartą pamin÷ta, kad pirmenyb÷ įsigyti
min÷tą plotą, suteikiama etapo Organizatoriui.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
SVARSTYTA 6.3. D÷l 2010 m. LARČ sezono apžvalgos.
Informuota, kad 2010 m. LARČ sezono apžvalgos medžiagą ( CD formate) lietuvių-anglų kalbomis
LASF Ralio komitetui pateik÷ Vilmos Rutkauskien÷s individuali įmon÷.

3

Peržiūr÷jus gautą medžiagą pasiūlyta sumok÷ti 850 litų, (600 litų –už 2010 m. ralio čempionato
sezono apžvalgą, 250,- už reklaminį klipą) Vilmos Rutkauskien÷s individualiai įmonei.
Nutarta. Sumok÷ti 850 litų, Vilmos Rutkauskien÷s individualiai įmonei už 2010 m. LARČ sezono
apžvalgos medžiagos ( CD formate) lietuvių-anglų kalbomis paruošimą.

Viso 4 lapai.

Pos÷džio pirmininkas

Ričardas Abelkis

Sekretor÷

Rasa Jakien÷
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