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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, Napolis Vitonis.
Viceprezidentas Alesius.
Nedalyvauja komiteto nariai: Aleksandras Remiševskis, Jonas Balčiūnas, Algirdas Bilevičius,
Edvinas Vašteris.
Dienotvark÷
1. 2011m. Ralio čempionatą ir kitas ralio varžybas reglamentuojančių dokumentų
tvirtinimas:
1.1.2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato (toliau - LARČ) Reglamento
tvirtinimas;
1.2.LASF taur÷s automobilių ralio varžybų reglamento tvirtinimas;
1.3.2011 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklių tvirtinimas (T-2011).
1.4.2011 m. nacionalinių techninių reikalavimų automobiliams, grupių: „L“, „S“ ir „I“
tvirtinimas.
1.5.LARČ reglamento priedo Nr. 1 „Startinių numerių ir reklamos tekstų išd÷stymo
schema“ tvirtinimas.
1.6.LARČ reglamento priedo Nr. 2 „Čempionato dalyvio paraiška“ tvirtinimas.
2. Informacija apie Baltijos šalių ralio čempionato pravedimą.
3. Kiti klausimai
Pos÷džio pirmininkas atsiklaus÷ komiteto narių ar n÷ra prieštaraujančių d÷l komiteto pos÷džio
įrašo darymo.
Prieštaraujančių n÷ra.
SVARSTYTA 1. 2011m. Ralio čempionatą ir kitas ralio varžybas reglamentuojančių dokumentų
tvirtinimas.
Svarstyta 1.1. 2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamento tvirtinimas;
1.Pasiūlyta papildyti LARČ Reglamentą tarptautin÷mis R grup÷s klas÷mis: R1A, R1B, R2B, R2C,
R3C, R3T, R3D, atitinkančiomis FIA J priedo 260 ir 260D straipsnių reikalavimus. Atsižvelgiant
į R grup÷s klasių galingumus pasiūlyta papildyti LARČ įskaitą „A iki 2000“ klas÷mis: R1A,
R1B, R2B, R2C, R3C ir „Open“ įskaitą - R3T, R3D.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
2.Pasiūlyta LARČ reglamentą papildyti punktu „2011 m. LARČ dalyviams rekomenduojama
HANS sistema, o nuo 2012 m. bus privaloma, išskyrus „S“ grup÷s klasių dalyvius.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
3. Pasiūlyta patvirtinti 2011 m. LARČ Reglamentą su siūlomais papildymais.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
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NUTARTA. Patvirtinti 2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamentą su
papildymais.
Svarstyta 1.2. LASF taur÷s automobilių ralio varžybų reglamento tvirtinimas;
1.Pasiūlyta LASF taur÷s automobilių ralio dalyviams (ASK „MGEAR“ prašymu), sumažinti
maksimalų startinio mokesčio dydį iki 400, - (kadangi 2011 m. vyks ne čempionato, o taures
varžybos).
2. Pasiūlyta patvirtinti 2011 m. LASF taur÷s automobilių ralio varžybų reglamentą su siūlomais
pakeitimais.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. Patvirtinti 2011 m. LASF taur÷s automobilių ralio varžybų reglamentą su
siūlomais pakeitimais.
Svarstyta 1.3. 2011 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklių tvirtinimas (T-2011).
Kadangi pastabų d÷l T-2011 projekto negauta, pasiūlyta patvirtinti 2011 m. Lietuvos automobilių
ralio taisykles (T-2011).
Balsuota: 4- už, 1- susilaik÷.
NUTARTA. Patvirtinti 2011 m. Lietuvos automobilių ralio taisykles (T-2011).
Svarstyta 1.4. 2011 m. nacionalinių techninių reikalavimų automobiliams, grupių: „L“, „S“ ir „I“
tvirtinimas.
A. Gricius informavo, kad 2011 m. nacionaliniai techniniai reikalavimai automobiliams, grupių:
„L“, „S“ ir „I“ apsvarstyti LASF techninių reikalavimų komitete ir suderinti atsižvelgiant į ralio
komiteto pageidavimus ir pataisymus.
Pasiūlyta patvirtinti 2011 m. nacionalinius techninius reikalavimus automobiliams, grupių: „L“,
„S“ ir „I“ .
Balsuota: 4- už, 1- susilaik÷.
NUTARTA. patvirtinti 2011 m. nacionalinius techninius reikalavimus automobiliams, grupių:
„L“, „S“ ir „I“ .
Svarstyta 1.5. LARČ reglamento priedo Nr. 1 „Startinių numerių ir reklamos tekstų išd÷stymo
schema“ tvirtinimas.
1. Pasiūlyta LASF reklaminį plotą perkelti nuo automobilio priekinio stiklo ant automobilio
priekinių durelių (išmatavimai 67x17) po startiniu numeriu ir Organizatoriaus reklama. Šis
reklaminis plotas privalomas ir dalyviai atsisakyti jo negali.
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. LASF reklaminį plotą perkelti nuo automobilio priekinio stiklo ant automobilio
priekinių durelių ( išmatavimai 67x17) po startiniu numeriu ir Organizatoriaus reklama. Šio
reklaminio ploto atsisakyti negalima.
2. Pasiūlyta patvirtinti LARČ reglamento priedą Nr. 1 „Startinių numerių ir reklamos tekstų
išd÷stymo schema“ su priimtais pakeitimais.
NUTARTA. Patvirtinti LARČ reglamento priedą Nr. 1 „Startinių numerių ir reklamos tekstų
išd÷stymo schema“ su priimtais pakeitimais.
Svarstyta 1.5. LARČ reglamento priedo Nr. 2 „Čempionato dalyvio paraiška“ tvirtinimas
Pasiūlyta pakoreguoti 2011 m. LARČ dalyvio paraišką. Pasiūlyta balsuoti už „Čempionato
dalyvio paraiškos“ patvirtinimą su siūlomais pataisymais.
Balsuota: 4- už, 1- susilaik÷.
Nutarta. Patvirtinti LARČ reglamento priedą Nr. 2 „Čempionato dalyvio paraiška“ su
siūlomais pataisymais.
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SVARSTYTA 2. Informacija apie Baltijos šalių ralio čempionato pravedimą.
R. Jakien÷ informavo, kad po pra÷jusio pos÷džio, sekančią dieną, buvo išsiųsti kreipimaisi į
Latvijos ir Estijos federacijas d÷l bendradarbiavimo ir Baltijos šalių čempionato pravedimo, tačiau
atsakymo raštu negavome, nei iš Latvijos, nei iš Estijos. Su J. Krastinš telefonu jau kalb÷jau ne
viena kartą, d÷l Baltijos šalių čempionato pravedimo, ir jis pažad÷jo artimiausiu metu atsiųsti
raštišką atsakymą ir BRC reglamento projektą. Šiai dienai atsiunt÷ tik preliminarias Baltijos šalių
ralio čempionato ir Baltijos šalių žiemos taur÷s varžybų datas, - kalbejo R. Jakien÷.
Komiteto pirmininkas R. Abelkis išreišk÷ savo nuomonę, kad pritars Baltijos šalių čempionato
pravedimui, tik tuomet, kai gaus raštiškus atsakymus iš min÷tų federacijų ir susipažins su
reglamentų projektais.
Komiteto nariai pritar÷ išsakytai R. Abelkio nuomonei.

Pos÷džio pirmininkas

Ričardas Abelkis

Pos÷džio sekretor÷

Rasa Jakien÷
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