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Ralio komiteto posėdis pradėtas 2013 05 14 d. 10.00 val. elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroni-
niais laiškais), baigtas 2013 05 15 d. 12.00 val. 
 
Dalyvavo:  
L.e. ralio komiteto pirmininko pareigas: Rolandas Dovidaitis. 
Komiteto nariai: Aleksandras Dainys, Artūras Pakėnas, Algirdas Gricius. 
Nedalyvavo: Gintaras Kaminskas 
 
Posėdžio pirmininkas - Rolandas Dovidaitis. 
Posėdžio sekretorius (ė) – Rasa Jakienė 
 
Darbotvark ės klausimai: 
 
1. LARČ III etapo ralio „Vilnius 2013“  starto tvarkos tvirtinimas. 
2. LARČ IV etapo ir LRSČ V etapo,  ralio „Saulė 777“  gautų dokumentų svarstymas ir papildomų 

nuostatų tvirtinimas. 
3. Informacija apie tarptautinį ‚Press Rally 2013“. 
 
1.KLAUSIMAS. LARČ III etapo ralio „Vilnius 2013“  starto tvarkos  tvirtinimas.  
Apsvarstyta organizatoriaus pateikta LARČ III  etapo ralio „Vilnius 2013“ preliminari starto tvarka, 
kuri sudaryta vadovaujantis 2013 m. LARČ I vairuotojų dviejuose etapuose pasiektais rezultatais ir ap-
skaičiuotais koeficientais pagal realius greičius. Atlikus keletą korekcijų, pasiūlyta patvirtinti LARČ III  
etapo ralio „Vilnius 2013“ preliminarią starto tvarką. 
Bendru sutarimu pritarta. 
Nutarta. patvirtinti LAR Č III  etapo ralio „Vilnius 2013“ preliminari ą starto tvarką ir paskelbti 
ją LASF svetainėje.  
 
2.KLAUSIMAS. LARČ IV etapo ir LRSČ V etapo,  ralio „Saulė 777“  gautų dokumentų svars-
tymas ir papildomų nuostatų tvirtinimas.  
Apsvarstyti organizatoriaus pateikti LARČ IV etapo ir LRSČ V etapo,  ralio „Saulė 777“   varžybų pa-
pildomi nuostatai ir kiti reglamentuojantys dokumentai. Pasiūlyta patvirtinti varžybų papildomus nuo-
status ir kartu su priedais paskelbti LASF svetainėje.  
Bendru sutarimu pritarta. 
Nutarta. Patvirtinti LAR Č IV etapo ir LRSČ V etapo,  ralio „Saulė 777“ papildomus nuostatus ir 
kartu su priedais paskelbti  LASF svetainėje.  
 
3.KLAUSIMAS. Informacija apie tarptautin į „Press Rally 2013“. 



Informuota, kad 2013  m. gegužės 30-birželio 1 dienomis Latvijos ir Lietuvos teritorijoje vyks tarptau-
tinis „Press Rally 2013“. Varžybų trasą sudaro pagrinde greituminiai slalomai ir keletas rungčių Latvi-
jos Bikerniekų žiedinėje bei kartingo trasoje. Pagal LASF reikalavimus ralio dalyviai turės įsigyti vien-
kartines M kategorijos licencijas ir privalės turėti draudimus nuo nelaimingų atsitikimų. Organizatoriui 
pasiūlyta pasiteirauti draudimo bendrovėse dėl bendro visų dalyvių draudimo  atlikimo. Informuota, 
kad varžybas praveda ir visą dokumentaciją rengia Šiaulių ASK „Slikas“. Pasiūlyta pritarti šių varžybų 
vykdymui, laikantis LASF reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 
Bendru sutarimu pritarta, kad varžyb ų organizatoriai ir vykdytojai laikyt ųsi LASF reglamen-
tuojančių dokumentų reikalavimų. 
 
 
Viso protokolo lapų: 2 (du). 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                                                         Rolandas Dovidaitis 
 
 
Sekretorė        Rasa Jakienė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


