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LASF PASKIRTO SPORTO KOMISARO 
VARŽYB Ų ATASKAITA 

 
Varžybų pavadinimas: LARČ III-as etapas, LASF Taur÷s I-as etapas ralis „Vilnius-2012“ 

 Pravedimo vieta: Vilnius 
 Pravedimo data: 2012 05 26 
 Organizatorius: Lietuvos automobilių klubas 
 

DUOMENYS APIE VARŽYB Ų DALYVIUS 
 
 Viso dalyvavo ekipažų: 57  
  

DUOMENYS APIE AUTOMOBILIUS 
(skliausteliuose dalyvaujantys bendroje įskaitoje) 

 
Įskaitin÷ grup÷ Gauta paraiškų Startavo Finišavo 

 1  13 13 7 
 2 8 8 7 
 3 4 4 3 
 4 7 7 4 
 5 1 1 1 
 6 5 5 4 
 7 9 9 3 
SG-1 2 2 2 
SG-2 7 7 7 
SG-3 1 1 1 
 
 
 

TRUMPA VARŽYB Ų CHARAKTERISTIKA 
/bendras organizacijos lygio bei teis÷javimo įvertinimas, 

teigiami ir neigiami organizacijos ir teis÷javimo momentai/ 
 Organizatorius savo darbą atliko gerai, trasa paruošta puikiai, visos ralį aptarnaujančios 
tarnybos dirbo sklandžiai.  Teis÷jai dirbo be klaidų, tur÷jusių įtakos varžybų pravedimui.  
 

 
 

TRAUMOS IR NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
/priežasčių ir pasekmių aprašymas/ 

 Traumų ir nelaimingų atsitikimų varžybų metu nebuvo. 
 
 
 

PASKIRTOS BAUDOS 
/kas paskyr÷, kada, kam, už ką/ 

 SKK baudų neskyr÷. 
 

 
 

KONFLIKTIN öS SITUACIJOS 
informacija apie paduotus protestus bei pareiškimus d÷l apeliacijos padavimo 

/tarp ko, d÷l ko, koks priimtas sprendimas/ 
 
Protestų bei pareiškimų apie apeliacijų padavimą nebuvo gauta.  
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BENDROS PASTABOS, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 
Visi GR labai sud÷tingi ir įdomūs tiek ralio dalyviams, tiek ir žiūrovams. Organizatoriaus bei visų jo 
tarnybų veiklą vertinčiau puikiai, įd÷ta labai daug pastangų iki ralio gerinant kelių būklę, kas GR dangą 
padar÷ beveik idealia. 
Man asmeniškai pravažiavus po lenktynių greituminius ruožus galiu konstatuoti, kad kelių būkl÷ liko 
patenkinama, kas leidžia manyti, kad galimas ir antrinis tų pačių GR panaudojimas.  
Ralio komitetui noriu perduoti svarstymui LASF licencijos savininko M.Daunoravičiaus elgesį: 
susipažinimo su trasa metu min÷tas licencijos savininkas, paskutiniu momentu atsisakęs dalyvauti 
varžybose, atvažiavo į susipažinimo trasą su savo palydove ir, viršydamas greičio limitus bei keldamas 
pavojų gyventojams bei sukeldamas debesis dulkių, lakst÷ GR ruožais. Tai iššauk÷ vietinių gyventojų 
reakciją, pasipyl÷ skambučiai varžybų vadovui apie šį, gyventojų įvardintą kaip lenktynių dalyvį, 
asmenį, kas sukelia didelį pasipiktinimą aplamai varžybų pravedimo klausimu bei menkina ir taip trapų 
susiklausymą su vietiniais gyventojais. Panaši problema su min÷tu sportininku buvo ir pereitais metais 
Druskininkų ralyje. Kaip matosi, išvadų nebuvo padaryta. 
 
 
 Varžybų vyriausias komisaras   Š.Liesis 
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