
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF RALIO KOMITETO POS öDŽIO  

PROTOKOLAS NR. 2011-10 
 

2011 10 19  16:00 val.  
Kaunas 

Pos÷džio pirmininkas –Ričardas Abelkis 
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷. 
 
Dalyvauja: 
Komiteto  nariai:  Algirdas Gricius, Žilvinas Juršys, Jonas Balčiūnas,  Edvinas Valteris, Gintaras 
Kaminskas, Algirdas Bilevičius, Artūras Pak÷nas, Gintaras Šadauskas. 
Nedalyvavo: Rimantas Volungevičius. 
Svarstant pirmą darbotvark÷s klausimą, taip pat dalyvavo LASF tarybos nariai. 
 
D÷l pos÷džio vedimo tvarkos. 
Pirmininkas dalyvaujančių paklaus÷, ar yra prieštaraujančių, kad pos÷džio metu būtų atliekamas 
garso  skaitmeninis įrašas.  
Prieštaraujančių nebuvo. Pos÷dis pravedamas, atliekant  garso skaitmeninį įrašą.  
 
Darbotvark÷: 

1. D÷l 2012 m. LARČ etapų pravedimo (vieta, data);  
Pristatyti klausimai diskusijai: 

- LARC įskaita vedama skaičiuojant vairuotojams taškus visų įskaitinių etapų; 
- LARČ įskaita vedama skaičiuojant vairuotojams taškus pagal formulę N-1, kur N- dalyvautų 

etapų skaičius. 
- Peržiūr÷ti taškų skaičiavimo sistemą; 
- Apsvarstyti R4, N4 klasių atskirą įskaitos vedimą arba prijungimą prie ir Open įskaitos. 
 
2. 2012 m. LARČ Reglamento projekto svarstymas;  
3. D÷l penkių kandidatų teikimo apdovanoti Lietuvos automobilių sporto 80-ojo jubiliejaus 

proga; 
4. Kiti klausimai.  

 
Pasiūlyta patvirtinti pos÷džio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu darbotvark÷ patvirtinta. 
 
SVARSTYTA. 1 darbotvark ÷s klausimas. D÷l 2012 m. LARČ etapų pravedimo (vieta, data); 
LASF Tarybos prašymu, pasiūlyta dar kartą apsvarstyti klausimą d÷l bendrų etapų su Latvija 
pravedimo.  
Prezidentas primin÷ pokalbi su Latvijos federacijos atstovais vykusį pra÷jusių metų rudenį, kurio 
metu vyko diskusijos apie bendrų etapų pravedimą ir Baltijos šalių čempionato pravedimą.  
Pra÷jo metai, tačiau taip ir neįvykdyti įsipareigojimai, pažym÷jo prezidentas. Buvo pasiūlyta 
sudaryti darbinę grupe iš visų trijų Pabaltijo šalių, kuri būtų atsakinga už Baltijos šalių čempionato 
pravedimą.   
Komiteto pirmininkas Ričardas Abelkis paaiškino, kad LASF Ralio komitetas jau pernai paskyr÷ 
atsakingus asmenis BRC kuravimui, tačiau viskas vyko iš eigos ir kitos šalys nepaskyr÷ atsakingų 
asmenų, ir šio projekto nepavyko suderinti taip, kaip buvo numatęs ralio komitetas.  
Šiais metais LASF Ralio komitetas nutar÷ LARČ vykdyti iš šešių etapų, kurie vyks Lietuvos 
teritorijoje, o Latvijos ir Estijos federacijoms siūlo pratęsti  bendradarbiavimą ir vykdyti Baltijos 
šalių ralio čempionatą iš šešių etapų, kiekvienoje šalyje pravedant po du etapus.  
 



Prezidento manymu, etapų apsikeitimas taip pat labai geras variantas sportininkams išbandyti savo 
j÷gas naujose trasose.  
 
Ž. Juršys pamin÷jo keletą kriterijų, kurie trukdo sklandžiai pravesti LARČ etapą kartu su Latvijos 
ralio čempionato etapu, tai techninių reikalavimų ir  įskaitų neatitikimas, problema su reklaminių 
tekstų išd÷stymu, be to sportininkus priverstinai raginam dalyvauti varžybose. To pasekoje 
komitetas nutar÷ d÷ti pastangas ir iš anksto kalb÷ti apie BRC reikalavimus ir pravedimo sąlygas, 
kad renginys taptų svaresniu.   
 
Apie Baltijos šalių rali-kroso ir autokroso čempionatų vykdymą, patirtimi pasidalino ir Aloyzas 
Jurdonas, kuris pažym÷jo, kad buvo sudaryta ir darbin÷ komisija ir vyko susitikimai, tačiau 
galutinis rezultatas nebuvo toks, kokio tik÷jom÷s, - kalb÷jo Aloyzas.  
 
Gintaras Kaminskas pažym÷jo, kad dar vienas, naujai vykdomas etapas Lietuvoje, tai labai 
pagirtina. 
 
LASF Prezidentas pasiūl÷: sudaryti BRC pravedimui darbinę grupę ir dar kartą pasvarstyti galimybę 
d÷l etapų apsikeitimo. Pažym÷ta, kad po Lietuvos automobilių sporto 80-ojo jubiliejaus pamin÷jimo 
renginio planuojamas LASF Tarybos pos÷dis, kuriame komiteto pirmininkas tur÷s informuoti apie 
atliktus darbus.  
 
 
SVARSTYTA. 2 darbotvark ÷s klausimas. 2012 m. LARČ Reglamento projekto svarstymas;  
Pristatytas 2012 LARČ Reglamento projektas. 
Pasiūlyta svarstyti viską papunkčiui. Pakeistos LARČ įskaitos, atsižvelgiant į FIA pakeitimus, 
atsisakyta AWD ir 2WD įskaitų.  
Diskusija vyko d÷l įskaitinių taškų skaičiavimo atskirose grupių įskaitose, taikant formulę N-1.  
Pasiūlyta:  

1. Palikti esamą variantą, įskaitinius taškus skaičiuojant pagal formulę N-1, iš įvykusių etapų. 
2. Įskaitinius taškus, atskirose grupių įskaitose skaičiuoti, taikant formulę N-1, kur N- dalyvio 

dalyvautų etapų skaičius. 
Balsuota: balsų dauguma nutarta, LAR Č atskirose grupių įskaitose taškus skaičiuoti, 

taikant formul ę N-1, kur N- dalyvio dalyvautų etapų skaičius. 
 
Pasiūlyta LARČ žiemos etapų Organizatoriams paskirstyti kalendorines datas:  

- pirmam LARČ etapui skiriamas sausio m÷n.  
- antram LARČ etapui – vasario m÷n.  

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
Žilvinas Juršys pristat÷ klausimą, gautą iš kelių ralio pareišk÷jų, d÷l E85 kuro naudojimo 2012 m. 
Lietuvos automobilių ralio čempionate.  
Bendru sutarimu pritarta prašymams ir pasiūlyta leisti naudoti E85 kurą LARČ nuo 2012 m.  
Nutarta 2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionate leisti naudoti E85 kurą ir pasiūlyta šį 
klausimą apsvarstyti LASF techninių reikalavimų komitete bei numatyti reglamentuojančius 
dokumentus.  
 
Pasiūlyta pritarti Reglamento projektui su atliktais pakeitimais, Priedas Nr. 1. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.   
 
SVARSTYTA. 3 darbotvark ÷s klausimas. D÷l penkių kandidatų teikimo apdovanoti Lietuvos 
automobilių sporto 80-ojo jubiliejaus proga; 
Pasiūlyti šie kandidatai: 
V. Baranauskas, E.Vašteris, A. Remiševskis, J. Balčiūnas, Ž. Juršys, Ž. Sakalauskas,  
E. Pagirskas, R. Vaitkevičius, A. Paliuk÷nas, T. Bilius, S. Girdauskas, D. Čiutel÷.  
Išreitingavus visas pateiktas kandidatūras, daugiausiai balsų surinko: 



Ž. Sakalauskas, D. Čiutel÷, Ž. Juršys, E. Vašteris (kandidatūra pareikta kito komiteto), S. 
Girdauskas, V. Baranauskas.  
Pasiūlyta apdovanoti  Lietuvos automobilių sporto 80-ojo jubiliejaus proga šias kandidatūras Ž. 
Sakalauską, D. Čiutelę, Ž. Juršį, S. Girdauską, V. Baranauską. 
Bendru sutarimu pasiūlytoms kandidatūroms pritarta. 
 
SVARSTYTA. 4 darbotvark ÷s klausimas. Kiti klausimai. 
Papildomų klausimų negauta. 
 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas   Ričardas Abelkis 
 
 
 
 
Sekretor÷    Rasa Jakien÷ 


