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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF RALIO KOMITETO ELEKTRONINIO POS öDŽIO  

PROTOKOLAS NR. 2010-11 
2010 12 29 

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, 
Aleksandras Remiševskis, Algirdas Bilevičius.  
Viceprezidentas Alesius. 
Komiteto nariai, kurie prie el. pos÷džio neprisijung÷: Napolis Vitonis, Edvinas Vašteris.  
 
I. D÷l pos÷džio vedimo tvarkos. 
Pos÷dis buvo vedamas elektroninių ryšio priemonių pagalba (elektroniniu paštu ir mob. telefonų 
pagalba). 
 
II. Dienotvark ÷. 
2010-12-27 d. elektroniniu paštu visiems LASF ralio komiteto nariams išsiųsti du dienotvark÷s 
klausimai: 
1. 2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamento ir jo priedo Nr. 1 „Startinių 

numerių ir reklamos tekstų išd÷stymo schema“ korektūros klaidos atitaisymas.  
2. 2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato I etapo dokumentacijos svarstymas ir 

papildomų nuostatų tvirtinimas. 
 
SVARSTYTA 1. 2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato Reglamento ir jo priedo Nr. 1 
„Startinių numerių ir reklamos tekstų išd÷stymo schema“ korektūros klaidos atitaisymas.  
1. R. Jakien÷ informavo, kad 2011 m. LARČ reglamento straipsnių, punktų ir papunkčių 
numeracijoje įsiv÷l÷ klaidos d÷l korektūros ir teksto surinkimo: po 20 str.  eina 18.1 ir t.t. 
Tod÷l pasiūlyta 2011 m. LARČ Reglamente atstatyti numeraciją, kad ji eitų did÷jančia tvarka, nes 
klaidos tekste įsiv÷l÷ d÷l korektūros ir teksto surinkimo.  
Siūlymui pritarta vienbalsiai. 
NUTARTA. Ištaisyti 2011 m. LARČ Reglamente klaidas, kurios įsiv÷l÷ d÷l korektūros ir teksto 
surinkimo ir atstatyti numeraciją, kad ji eitų did÷jančia tvarka. 
 
2. R. Jakien÷ informavo, kad LARČ reglamento priede Nr. 1 „Startinių numerių ir reklamos tekstų 
išd÷stymo schema“ taip pat įsiv÷l÷ klaida, kurią reikia atstatyti, nes T-2011 buvo atlikta korektūra 
pagal FIA gautą Biuletenį, o priede Nr. 1 ši korektūra neatlikta. 
Pasiūlyta LARČ Reglamento priede Nr. 1 „Startinių numerių ir reklamos tekstų išd÷stymo 
schema“ punkte Nr. 2 atstatyti korektūros klaidą, kuri įsiv÷l÷ d÷l teksto surinkimo „Ekipažo narių 
pavard÷s raidžių aukštį vietoje 100 mm atstatyti į  80 mm, vadovaujantis T-2011, p. 7.2 ir 7.2.1.   
Siūlymui pritarta vienbalsiai. 
NUTARTA.   LARČ Reglamento priede Nr. 1 „Startinių numerių ir reklamos tekstų išd÷stymo 
schema“ punkte Nr. 2 atstatyti klaidą, kuri įsiv÷l÷ d÷l teksto surinkimo „Ekipažo narių pavard÷s 
raidžių aukštį vietoje 100 mm atstatyti į 80 mm, vadovaijantis T-2011, p. 7.2 ir 7.2.1. 
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SVARSTYTA 2. 2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato I etapo dokumentacijos 
svarstymas ir papildomų nuostatų tvirtinimas. 
Visiems komiteto nariams ir viceprezidentui S. Alesiui 2011 m. Lietuvos automobilių ralio 
čempionato I etapo, Latvijos automobilių ralio čempionato I etapo, Baltijos šalių ralio žiemos 
taur÷s II etapo, Ralio „Halls Winter Rally 2011“ papildomų nuostatų projektas bei priedai buvo 
išsiųsti kartu su dienotvarke.  
Papildomi nuostatai patikslinti įvertinus gautas pastabas. Taip pat buvo pateiktos LASF teis÷jų 
komiteto pirmininko ir varžybų vadovo pastabos.  
Pasiūlyta patvirtinti 2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato I etapo, Latvijos automobilių 
ralio čempionato I etapo, Baltijos šalių žiemos ralio taur÷s II etapo, Ralio „Halls Winter Rally 
2011“ varžybų papildomus nuostatus bei priedus ir paskelbti juos LASF svetain÷je numatytu 
papildomuose nuostatuose laiku. 
Siūlymui pritarta vienbalsiai.  
NUTARTA.  Patvirtinti 2011 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato I etapo, Latvijos 
automobilių ralio čempionato I etapo, Baltijos šalių žiemos ralio taur÷s II etapo, Ralio „Halls 
Winter Rally 2011“ varžybų papildomus nuostatus bei priedus ir paskelbti juos LASF svetain÷je 
numatytu papildomuose nuostatuose laiku. 
 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas   Ričardas Abelkis 
 
 
 

Pos÷džio sekretor÷   Rasa Jakien÷ 
 


