LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF RALIO KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2011-11
2011 11 21 16:00 val.
Kaunas
Pos÷džio pirmininkas –Ričardas Abelkis
Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷.
Dalyvauja:
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Žilvinas Juršys, Jonas Balčiūnas, Edvinas Vašteris, Gintaras
Kaminskas, Algirdas Bilevičius, Gintaras Šadauskas, Rimantas Volungevičius.
Nedalyvavo: Artūras Pak÷nas.
Svarstant pirmą darbotvark÷s klausimą, dalyvavo Goda Deksnyt÷.
Svarstant antrą darbotvark÷s klausimą, dalyvavo Mindaugas Varža.

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. LARČ logo projektų pristatymas; Pristato G. Deksnyte.
2. 2012 m. LARČ Reglamento projekto svarstymas ir tvirtinimas;
2.1. Gauto prašymo svarstymas;
3. 2012 m. LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų Reglamento projekto svarstymas ir
tvirtinimas;
4. 2012 m. Nacionalinių techninių reikalavimų „SG“ grup÷s automobiliams svarstymas ir
tvirtinimas;
5. 2012 m. Nacionalinių techninių reikalavimų „L“ grup÷s automobiliams svarstymas ir
tvirtinimas;
6. D÷l 2012 m. Baltijos ralio čempionato pravedimo. Gautų klausimų svarstymas;
7. Kiti klausimai.
Pasiūlyta patvirtinti pos÷džio darbotvarkę.
Bendru sutarimu darbotvark÷ patvirtinta.
SVARSTYTA. 1 darbotvark÷s klausimas. LARČ logo projektų pristatymas.
LARČ logo projektinius variantus pristat÷ Goda Deksnyte. Komiteto nariai pateik÷ pastabas ir
pasiūl÷ naujai paruoštus variantus, atsižvelgus į išsakytas pastabas, persiųsti visiems el.pastu.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
SVARSTYTA. 2 darbotvark÷s klausimas. 2012 m. LARČ Reglamento projekto svarstymas;
2.1. Svarstyta. Gauto prašymo svarstymas, d÷l nacionalinių L grup÷s, viena ašimi varančių
automobilių su virš 2000 ccm kubatūra atskyrimo nuo Open įskaitos, sukuriant naują klasę;
Klausimą pristat÷ sportininkas M. Varža, kuris papasakojo komiteto nariams, kad į jį bei Martyną
Samsoną kreipiasi nemažai sportininkų, ruošiančių dviašius automobilius bei ketinančius dalyvauti
Lietuvos automobilių ralio čempionate 2012 m. Tačiau, pagal Reglamento projekte pateiktas klases
ir įskaitas, jiems reiktų varžytis su galingais, keturiais varančiais ratais, automobiliais Open
įskaitoje. Iniciatyvin÷ grup÷ kreip÷si į Ralio komitetą, kad sukurtų naują, nacionalinę klasę viena
ašimi varantiems automobiliams, kurių variklio kubatūra virš 2000 ccm ir iki 3500 ccm, kadangi
sunku konkuruoti tokiems automobiliams Open įskaitoje.

Pasiūlyta balsuoti už tai, kad LARČ būtų sukurta nauja „L9, nacionalin÷ klas÷ viena ašimi
varantiems automobiliams, kurių variklio kubatūra virš 2000 ccm ir iki 3500 ccm
Balsuota:
Už – aštuoni, susilaik÷ –vienas, prieš –n÷ra.
Nutarta. Sukurti naują, nacionalinę „L9“ klasę viena ašimi varantiems automobiliams, kurių
variklio kubatūra virš 2000 ccm ir iki 3500 ccm.
Pasiūlyta dar kartą apsvarstyti galimybę d÷l bioetanolio kuro naudojimo LARČ.
Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas A. Gricius informavo, apie techninių reikalavimų
komiteto pasiūlymus:
- Siūloma naudoti kurą visiems iš tos pačios talpos;
- Kurą neriboti.
Ž. Juršys papasakojo, kas buvo kalb÷ta NEZ šalių susitikime Taline apie kuro naudojimą atskirose
šalyse: iš esmes palikta spręsti kiekvienai šaliai kaip jai priimtiniau. Pvz. Suomijoje leidžiamas tik
98E kuras. Estijoje kol kas leidžiamas 1-am etapui, v÷liau dar spręs papildomai.
Aptarta, tik dar nepatvirtinta, kad užsienio varžybose, reikia vadovautis tech. reikalavimais ir
saugumo reikalavimais, pagal sportininko licencijos šalies reikalavimus.
Ž. Juršys siūlo ralio Organizatoriams numatyti ir įtraukti į ralio maršrutą kuro kolon÷les ir leisti
naudoti E85 kurą tik iš kolon÷lių.
Pasiūlyta paruošti priedą prie dalyvio paraiškos, apie naudojimą kurą.
Taip pat pasiūlyta papildyti aprašymą 251 str., kad „Leidžiama naudoti mažmenin÷je prekyboje
parduodamą E85 kurą.
Bendru sutarimu pasiūlymams pritarta.
Komiteto pirmininkas pasiūl÷ patvirtinti 2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato
reglamento projektą su pasiūlytais papildymais ir paskelbti jį www.lasf.lt iki gruodžio1 d.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
Nutarta. Patvirtinti 2012 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamento projektą su
pasiūlytais papildymais ir paskelbti jį www.lasf.lt iki 2011 m. gruodžio 1 dienos.
SVARSTYTA. 3 darbotvark÷s klausimas. 2012 m. LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų
Reglamento projekto svarstymas ir tvirtinimas.
Pristatytas ir pasiūlytas patvirtinti 2012 m. LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų Reglamento
projektas.
Nutarta. Patvirtinti 2012 m. LASF Taur÷s automobilių ralio varžybų Reglamento projektą ir
paskelbti jį www.lasf.lt iki 2011 m. gruodžio 1 d.
SVARSTYTA. 4 darbotvark÷s klausimas. 2012 m. Nacionalinių techninių reikalavimų „SG“
grup÷s automobiliams svarstymas ir tvirtinimas.
Pristatytas ir pasiūlytas patvirtinti 2012 m. Nacionalinių SG grup÷s automobilių techninių
reikalavimų projektas.
Nutarta. 2012 m. Nacionalinių SG grup÷s automobilių techninių reikalavimų projektą ir
paskelbti jį www.lasf.lt iki 2011 m. gruodžio 1 d.

SVARSTYTA. 5 darbotvark÷s klausimas. 2012 m. Nacionalinių techninių reikalavimų „L“
grup÷s automobiliams svarstymas ir tvirtinimas.
Pristatytas 2012 m. Nacionalinių techninių reikalavimų „L“ grup÷s automobiliams projektas.
Pasiūlyta patikslinti keletą punktų ir patvirtinti 2012 m. Nacionalinių techninių reikalavimų „L“
grup÷s automobiliams projektą.

Nutarta. patvirtinti 2012 m. Nacionalinių techninių reikalavimų „L“ grup÷s automobiliams
projektą su siūlomais patikslinimais ir paskelbti jį www.lasf.lt iki 2011 m. gruodžio 1 d.

SVARSTYTA. 6 darbotvark÷s klausimas. D÷l 2012 m. Baltijos ralio čempionato pravedimo.
Gautų klausimų svarstymas.
Pristatyti klausimai d÷l 2012 m. Baltijos ralio čempionato pravedimo:
Ar Lietuvos Pareišk÷jai dalyvaujantys tarptautin÷se klas÷se naudos Bioetanolį?
Ar ketinate naudoti šį kurą tai taip pat ir Latvijoje bei Estijoje?
Ar jūs išversite nacionalinius techninius reikalavimus į rusų ir anglų kalbas?
Ar jūs asmeniškai būsite Baltijos šalių čempionato organiatorius Lietuvoje?
Ar jūs pritariate Baltijos šalių čempionaui iš trijų etapų?
Ar ptiyariate, kad visi būtų įskaitiniai?
Saugumo taisykl÷s privalo atitinkti dalyvio šalies reikalavimus?
Ar jūs asmeniškai suorganizuosite apdovanojimų cereminija Lietuvoje?
Ar jūs asmeniškai būsite atsakingi už BRC pravedimą?
Pateikti klausimai apsvarstyti ir bendru sutarimu paruošti atsakymai.
Nutarta. 2011-11-22 paruoštus atsakymus persiųsti Janiui Krastinš.
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