LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
RALIO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2012-16
2012 09 27 16:00 val.
Kaunas
Dalyvavo:
Komiteto pirmininkas: Ramūnas Šaučikovas, .
Komiteto nariai: Edvinas Pagirskas, Žilvinas Juršys, Vladas Vaitkus, Miglė Žalnierukynienė.
Taip pat dalyvavo:
Ralio „Rally Classic“ Druskininkai 2012:
Organizatorius Jonas Balčiūnas,
SKK pirmininkas Šarūnas Liesis, komisaras Eduardas Jakas,
Varžybų vadovas Rimantas Volungevičius,
Stebėtojas Gintaras Kaminskas.
Posėdžio pirmininkas - Ramūnas Šaučikovas
Posėdžio sekretorė – Rasa Jakienė.
Darbotvarkės klausimų pristatymas ir tvirtinimas:
1. Ralio „Classic rally“ Druskininkai 2012 aptarimas.
2. Dėl baudos skyrimo BB klubui už M. Daunoravičiaus nesportišką elgesį ralio „Vilnius 2012“
susipažinimo su trasa metu.
3. Dėl LASF atstovo delegavimo į NEZ ralio komisiją.
4. LARC 2012 apdovanojimai.
5. 2013 LARC - kryptys, diskusijos, etapai, tech. reikalavimai, užsienio sportininkų pritraukimas.
6. Kiti klausimai.
Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta.
1. KLAUSIMAS. Ralio „Classic rally“ Druskininkai 2012 aptarimas.
Varžybų organizatorius Jonas Balčiūnas papasakojo apie pasirengimą varžyboms ir jų vykdymą.
Kritikos susilakė dėl varžybų dokumentacijos, prastos žemėlapių kokybės ir apsaugos darbuotojų
mažos kompetencijos. Pažymėjo, kad klaidas ir trūkumus jau išanalizavo su sporto komisarų
kolegija, stebėtoju bei kitais varžybų oficialiais asmenimis. J. Balčiūnas paminėjo, atsakė į
pateiktus klausimus, pakomentavo situacija dėl GR 5 ir GR 8 leidimo atšaukimo. Taip pat
papasakojo, kad iš po varžybų sutvarkė kelius ir nusiskundimų iš gyventojų negavo.
Jonas Balčiūnas teigė, kad 2013 m. varžyboms pradės ruoštis anksčiau ir skirs daigiau dėmesio
sportinei daliai.
Varžybų vadovas Rimantas Volungevičius papasakojo apie teisėjavimo spragas, bei nevisiškai
tikslų „O„ ekipažų grafiką, kuris buvo sudarytas, neįvertinus, kad LASF taurės dalyviai važiuoja ne
visą trasą.
Varžybų SKK pirmininkas Šarūnas Liesis pristatė SKK ataskaitą ( Priedas Nr. 1). Konstatuota, jog
varžybos yra vidutinio lygio. Siūloma ateityje atskirti sportinę dalį nuo kultūrinės programos dalies
ir gal būt reiktų grįžti prie dviejų dienų formato.
Šarūnas Liesis papasakojo apie priimtus techninio komisaro ir SKK sprendimus, ko pasėkoje buvo
gauta iš VšĮ „Automaksis“ apeliacija.
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Komiteto pirmininkas Ramūnas Šaučikovas pasidžiaugė, techninės komisijos pirmininko ir SKK
priimtais neatidėliotinais sprendimais.
Šarūnas Liesis informavo apie dviejų ekipažų, užėmusių prizines vietas nedalyvavimą
apdovanojimuose ir siūlė juos nubausti piniginėmis baudomis.
LASF Stebėtojas Gintaras Kaminskas pristatė stebėtojo ataskaita (Priedas Nr. 2) ir komentarus
(Priedas Nr. 3). Stebėtojas papasakojo apie susipažinimo su trasa ypatumus, kuriuos užfiksavo
važinėdamas per trasą. Dėmesį patraukė St. Nr. 4 ekipažo: Rokas Lipeikis ir Inga Lipeikytė
nesaugus važiavimas.
Pasiūlyta. Pateikti išsamesnį aprašymą dėl R.Lipeikio / I. Lipeikytės nesportiško elgesio
susipažinimo su trasa metu.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Vyko diskusija dėl varžybų formato.
Komiteto pirmininkas Ramūnas Šaučikovas paaiškino, kada ir kaip varžybų organizatorius pristatė
varžybų koncepciją ralio komitetui. Komitetas neatmetė minties varžybas daryti dviejų dienų
formate ir netgi siūlė po susipažinimo su trasa padaryti mieste greituminį ruožą. Tačiau
organizatorius pasirinko galutinį variantą pats. Tam, kad viskas vyktų sklandžiai, organizatorius
turėtų anksčiau pradėti derinti varžybų dokumentaciją.
Apibendrinant pasisakymus ir LARČ VI baigiamojo etapo pravedimą, Ramūnas Šaučikovas
konstatavo, kad visose srityse organizatoriui yra kur pasitempti ir norint kitais metais organizuoti
varžybas, darbus jau reikia dabar pradėti.
Pasiūlyta, kreiptis į:
1. teisėją ryšiams su dalyviais Donatą Liesį, kad pateiktų informaciją apie sportininkų
nedalyvavimą apdovanojimuose.
2. Roko Lipeiko ekipažą, kad pateiktų paaiškinimus dėl greito ir nesaugaus vairavimo
susipažinimo su trasa metu.
3. Ekipažus nedalyvavusius apdovanojimuose, kad pateiktų raštiškus paaiškinimus.
Bendru sutarimu siūlymams pritarta.
2. KLAUSIMAS. Dėl baudos skyrimo BB klubui už M. Daunoravičiaus nesportišką elgesį
ralio „Vilnius 2012“ susipažinimo su trasa metu.
Pasiūlyta surinkti visą informaciją su papildomais paaiškinimais ir informuoti LASF tarybą, kad
detaliai išnagrinėjus visą medžiagą, siūloma piniginę baudą, skirtą sumoje 2000,- litų, palikti
galiojančia.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta. Informuoti LASF tarybą ir Pareiškėją VįŠ BB klub, kad detaliai išnagrinėjus
papildomą informaciją susijusią su M. Daunoravičiaus elgesiu, piniginę baudą, sumoje 2000,litų palikti galiojančia.
Paruošti protokolo išrašą ir su nutarimu supažindinti sportininko pareiškėją VšĮ „BB klub“.
3. KLAUSIMAS. Dėl LASF atstovo delegavimo į NEZ ralio komisiją.
Informuota, kad 2012 m. spalio 27-28 dienomis Danijoje vyks NEZ šalių atskirų komisijų ir
Tarybos posėdžiai. Pasiūlyta atstovu į NEZ ralio komisiją deleguoti Ramūną Šaučikovą.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
4. KLAUSIMAS. LARC 2012 apdovanojimai.
Pasiūlyta dėl apdovanojimų datos ir vietos bei sezono uždarymo klausimą paspręsti per artimiausią
savaitę ir sprendimą priimti el. posėdžio metu.
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Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.

5. KLAUSIMAS. 2013 LARC - kryptys, diskusijos, etapai, tech. reikalavimai, užsienio sportininkų
pritraukimas.
Komiteto pirmininkas informavo apie komiteto nario Žilvino Juršio atliktą darbą peržiūrint visus
LASF veiklą reglamentuojančius dokumentus, bei užfiksuotus jų neatitikimus, kurie apsvarstyti su
LASF teisininku. Aptarta, kad atsižvelgiant į gautas pastabas, bus įvertintos pateiktos pastabos ir
padaryti pakeitimai.
Tikimasi, kad ateityje išvengti dviprasmybių.
Šarūnas Liesis taip pat pakomentavo neatitikimus T-2012 ir pasiūlė išsiversti FIA regioninių ralio
varžybų reikalavimus ir taikyti juos mūsų vykdant ralio čempionato ir kitas varžybas, kaip tai daro
ir kaimyninių šalių federacijos.
Pasiūlymui pritarta vienbalsiai.
R. Jakienė įsipareigojo susisiekti Mantu Šarkanu, kuris susipažinęs su LASF reglamentuojančiais
dokumentais bei turi patirties šioje srityje ir pasiteirauti ar galėtų išversti ralį reglamentuojančius
dokumentus.
Vyko diskusijos dėl etapų skaičiaus (gautos 9 paraiškos 2013 m. LARČ etapų vykdymui),
techninių reikalavimų aptarimas, įskaitų (grupių, klasių) koregavimas ir pakeitimas.

Viso protokole 3 lapai.

Posėdžio pirmininkas

parašas

Ramūnas Šaučikovas

Posėdžio sekretorė
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Rasa Jakienė
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