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                      Išrašas 
LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 

 
RALIO KOMITETO POS ĖDŽIO 

PROTOKOLAS NR. 2012-15 
 

2012 09 04  16:30 val.  
Kaunas 

 
Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas: Ramūnas Šaučikovas, . 
Komiteto nariai: Edvinas Pagirskas, Žilvinas Juršys, Vladas Vaitkus. 
Nedalyvavo: Miglė Žalnierukynienė.  
Taip pat dalyvavo:  
Ralio „300 Lakes Rally“SKK pirmininkas Eduardas Jakas,  
Ralio „300 Lakes Rally“ Organizatoriaus atstovas Tomas Žemaitis,  
Ralio „Vilnius 2012“ SKK pirmininkas Šarūnas Liesis; 
BB klubo   sportininkas Mindaugas Daunoravičius,  
Advokatas Marius Devyžis,  
Teisėjų klubo „Startas“, ralio „Vilnius 2012“ susipažinimo su trasa fakto teisėja Jolanta Reimorytė.  
 
Posėdžio pirmininkas - Ramūnas Šaučikovas 
Posėdžio sekretorė – Rasa Jakienė.  
 
Darbotvark ės klausimų pristatymas ir tvirtinimas: 
 

1. Informacija apie Ž. Juršio atsistatydinimo prašymą. 
2. Ralio „300 Lakes Rally“, LARČ V etapo aptarimas. 
3. Pakartotinas klausimo svarstymas dėl LASF nariui BB klubui paskirtos baudos už 

licencijuoto sportininko  M. Daunoravičiaus nesportišką elgesį susipažinimo su trasa metu. 
4. Ralio „Classic Rally“- Druskininkai 2012, LARČ VI etapo ir LASF Taurės III etapo 

preliminarios starto tvarkos tvirtinimas. 
5. Kiti klausima: 

5.1.Utenos ASK MGEAR prašymo svarstymas. 
5.2 K.Girdausko klubo prašymo svarstymas. 

 
Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta.  

 
1. KLAUSIMAS . Informacija apie Ž. Juršio atsistatydinimo prašymą. 
Ramūnas Šaučikovas informavo apie sutarimą, su Žilvinu Juršiu, kuris laikinai atsiėmė 
atsistatydinimo prašymą iki kol bus išspręstas apmokėjimo klausimas ir tęs darbą komiteto sudėtyje. 
 
2. KLAUSIMAS . Ralio „300 Lakes Rally“, LARČ V etapo aptarimas. 
LASF Stebėtojas Gintaras Kaminskas pristatė stebėtojo ataskaita (Priedas Nr. 1)  ir komentarus 
(Priedas Nr. 2).   
Varžybų SKK pirmininkas Eduardas Jakas pristatė SKK ataskaitą ( Priedas Nr. 3) ir paminėjo 
pagrindinius kriterijus į ką ateityje reiktų atkreipti dėmesį.  
 
Žilvinas Juršys išsakė pastebėjimą, kad teisejai nekontroliavo GPS naudojimo, buvo numatytos per 
mažos baudos už neturėjimą automobilyje šios įrangos, klaidingai pateikta info ralio žurnale, 
netinkama pirmos dienos programa su starto tvarkos apvertimu atvirkštine tvarka, įdomus greičio 
ruožai, gera sauga, išsami pačio renginio reklama 
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Edvinas Pagirskas pažymėjo, kad ties išvažiavimu iš GR3 į kelią, pro sėdynes nesimato, ar yra 
atvažiuojančių mašinų, todėl pavojinga buvo išsukti į kelią.  Darbuotojas, kuris turi reguliuoti 
srautus,  neatliko gerai darbo. Išsakyta pastaba organizatoriams dėl GR 8-GR11  bendros, labai 
prastos būklės kelio atkarpos.   
 
Bendra ralio komiteto  pastaba dėl teisėjų (ypač fakto) darbo trūkumų.  Teisėjai privalo fiksuoti 
pastebėtus numanomus pažeidimų atvejus. Jei bijo, ar nežino, kokį sprendimą priimti patys, tegu 
fiksuoja ir perduoda komisarams. 
 
Organizatoriaus atstovas Tomas Žemaitis, organizatori ų vardu atsakė, kad su pastabom pilnai 
sutinka ir stengsis jas pašalinti kitais metais bei atsižvelgs į sportininkų norą išsimiegoti. 
Organizatorių manymu, varžybų lygis su kiekvienais metais gerėja. 
 
Ralio komiteto pirmininkas padėkojo visiems už išsakytas pastabas ir mintis.  

Žilvinas Juršys, pasiūlė  gavus 2013 LARC Organizatorių paraiškas, surengti susitikimą su visais 
Organizatoriais, apsvarstyti, sekančiu metų LARC gaires. 

3. KLAUSIMAS. Pakartotinas klausimo svarstymas dėl LASF nariui BB klubui paskirtos 
baudos už licencijuoto sportininko  M. Daunoravičiaus nesportišką elgesį susipažinimo su 
trasa metu. 
Ralio komiteto pirmininkas informavo apie tarybos sprendimą, dėl BB klubui paskirtos baudos, kad 
komitetas surinktų daugiau faktų ir atliktų detalę įvykio analizę.  
Pasiūlyta pasisakyti visiems, kurie užfiksavo M. Daunoravičių ralio „Vilnius 2012” trasoje 
susipažinimo su trasa metu.  
Pasisakė LASF stebėtojas Gintaras Kaminskas, fakto teisėja Jolanta Reimorytė, Šarūnas Liesis, 
Edvinas Pagirskas, Vladas Vaitkus.  
BB klubą atstovavo advokatas Marius Devyžis.  
Marius Devyžis ir Mindaugas Daunoravičius išreiškė nuomonę, kad nusutinka su pateiktais 
kaltinimais. M. Daunoravičius neigė savo kaltę, o Marius Devyžis mano, kad ralio komitetas 
vadovaujasi emocijomis ir išankstiniu nusistatymu prieš sportininką ir trūkta faktų, įrodymų.   
 
Išklausęs visų pasisakymus, posėdžio pirmininkas Ramūnas Šaučikovas pasiūlė: 
- surinkti daugiau papildomų faktinių aplinkybių; 
- dar kartą apklausti ralio organizatorių; 
- apklausti GR3 fakto teisėją Giedriu Abromavičių; 
- nukelti šio klausimo sprendimą sekančiam Ralio komiteto posėdžiui, kai turėsime surinktą 
papildomą informaciją. 
 
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.  
Nutarta. Klausimo sprendimą atidėti sekančiam Ralio komiteto posėdžiui, kai bus surinkta 
papildoma informacija.  
 
 
4. KLAUSIMAS . Ralio „Classic Rally“- Druskininkai 2012, LARČ VI etapo ir LASF Taur ės 
III etapo preliminarios starto tvarkos tvirtinimas . 
Pristatytas Organizatoriaus parengtas preliminarios starto tvarkos projektas.  
Ralio komitetas perdarė organizatoriaus parengtą starto tvarkos projektą vadovaujantis "2012 
greičio reitingo lentele" ir iš kiekvieno ekipažo atėmus jo blogiausio etapo rezultatą.  
Pasiūlyta patvirtinti  ralio komiteto parengtą  Ralio „Classic Rally“- Druskininkai 2012 preliminarią 
starto tvarką, kuri sudaryta vadovaujantis "2012 greičio reitingo lentele".  
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Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.  
Nutarta. Patvirtinti  ralio komiteto parengt ą  Ralio „Classic Rally“- Druskininkai 2012 
preliminari ą starto tvarką, kuri sudaryta vadovaujantis "2012 greičio reitingo lentele". 
 
5. KLAUSIMAS. Kiti klausimai  
5.1. Utenos ASK MGEAR prašymo svarstymas. 
Atsižvelgiant į gautą Utenos ASK MGEAR vadovo prašymą ir išdėstytus motyvus, pasiūlyta 
perkelti LASF taurės automobilių ralio IV etapo varžybų, datą iš 2012 m. rugsėjo 21/22 dienos į 
2012 m. spalio mėn. 5-6 dienas.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
NUTARTA perkelti LASF taur ės automobilių ralio IV etapo varžybų datą į 2012 m. spalio 5-
6 dienas. Varžybų organizatoriai Utenos ASK MGEAR.  
 
5.2.  K. Girdausko klubo prašymas. 
Ralio komiteto narių nuomone Lietuvos automobilių sporto Kodekso141 straipsnis nurodo, kad 
sporto komisarai turi aukščiausią valdžią varžybų metu, bei varžybų metu privalo ją įgyvendinti. 
Šiuo atveju,  ralio komitetas nebeturi jokių įgaliojimų keisti vienokį ar kitokį Sporto Komisarų 
Kolegijos sprendimą. Ekipažas turėjo  galimybę pasinaudoti numatyta  protestų ir apeliacijų tvarka.  
 
Iš kitos pusės, komitetas išsako savo nuomonę, kad ekipažas buvo nubaustas neteisingai, 
kadangi varžybų organizatorius neužtikrino, kad 2012 m. Ralio taisyklėse 19.5 punkte numatytos 
starto procedūros būtų laikomasi visuose greičio ruožuose. 
 
Bendru sutarimu pritarta su išsakyta LASF ralio komiteto nuomone supažindinti K. 
Girdausko klubo pareiškėją.  
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas    Ramūnas Šaučikovas 
 
 
 
Posėdžio sekretorė    Rasa Jakienė 


