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Dalyvauja: 
Komiteto nariai: Darius Grinbergas, Darius Jonušis, Remigijus Venys, Mindaugas Boguševičius, 
Eduardas Jakas 
 
Darbotvark ėje: 

1. 2012 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato, Lietuvos ilgų distancijų žiedinių lenktynių 
čempionato, Baltijos žiedinių lenktynių čempionato (BaTCC) ir Lietuvos mini žiedinių 
lenktynių pirmenybių rezultatų tvirtinimas. 

2. 2013 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato taisyklių tvirtinimas. 
3. Ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionato taisyklių ir techninių reikalavimų tvirtinimas. 
4. Mini žiedinių lenktynių pirmenybių taisyklių ir techninių reikalavimų tvirtinimas. 
5. 2013 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato techninių reikalavimų tvirtinimas. 
6. 2013 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato, Lietuvos ilgų distancijų žiedinių lenktynių 

čempionato ir Mini žiedinių lenktynių kalendorių tvirtinimas.  
 
 
SVARSTYTA: 1 darbotvarkės klausimas 
NUTARTA: Patvirtinti 2012 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato, Lietuvos ilgų distancijų 
žiedinių lenktynių čempionato, Baltijos žiedinių lenktynių čempionato (BaTCC) ir Lietuvos mini 
žiedinių lenktynių pirmenybių rezultatatus. 
 
SVARSTYTA: 2 darbotvarkės klausimas 
NUTARTA: Patvirtinti 2013 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato taisyklių esamą 
redakciją, kurioje įtrauktos visos sportininkų ir žiedinių lenktynių komiteto pastabos. 
 
SVARSTYTA: 3 darbotvarkės klausimas 
NUTARTA: Ilgų distancijų čempionato iniciatorius Rimvydas Agurkis nepateikė komitetui 2013 
metų taisyklių ir techninių reikalavimų, nors ne vieną kartą raštu ir žodžiu buvo raginamas tai 
padaryti. Komitetas nutarė informuoti R.Agurkį, kad galutinis dokumentų pateikimo terminas yra 
2012.11.23 d. Jei iki šio termino komitetas gaus prašomus dokumentus, jų patvirtinimo procedūra 
vyks e-paštu. Jei dokumentai iki nurodyto termino nebus gauti, 2013 metais Lietuvos ilgų distancijų 
čempionato įskaita nebus vykdoma. Toks sprendimas susijęs su tuo, kad 2013.11.28 LASF tarybos 
posėdyje privalo būti patvirtinti visi 2013 metų čempionatai ir jų dokumentai. 
 
SVARSTYTA: 4 darbotvarkės klausimas 
NUTARTA: Patvirtinti Mini žiedinių lenktynių pirmenybių taisykles ir techninius reikalavimus. 
Dokumentų projektas buvo parengtas atsižvelgiant į lenktynininkų, organizatoriaus ir Žiedo 
komiteto pastabas. 
 
SVARSTYTA: 5 darbotvarkės klausimas 
NUTARTA:  Patvirtinti darbo grupės pateiktus 2013 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato 
techninius reikalavimus. Suderinti juos su LASF techninių reikalavimų komitetu. 
 
SVARSTYTA: 6 darbotvarkės klausimas 
NUTARTA:  Patvirtinti 2013 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato kalendorių: 



 I etapas Kaunas –  gegužės 1  
II etapas  Kaunas – birželio 1-2 (kartu su BaTCC) 
III etapas Piarnu – birželio 22-23 (Kartu su BaTCC) 
IV etapas Ryga – rugpjūčio 10-11 (Kartu su BaTCC)* 
V etapas Kaunas -  rugsėjo 21-22 
*Kartu su Latvijos ir Estijos komitetais bus ieškoma galimybės vykdyti etapą 1 savaitę vėliau, kad 
išvengtume sutapimo su 300 ežerų raliu. 
 
Ilgų distancijų čempionato ir Mini žiedinių lenktynių kalendoriai nebuvo pateikti. Bus svarstomi ir 
tvirtinami e-paštu. 
 
SVARSTYTA: 7 darbotvarkės klausimas 
Buvo gautos 2 paraiškos organizuoti Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą (M.Šalčiaus sporto 
klubas ir klubas „Dolce Moto) ir 1 paraiška organizuoti Lietuvos ilgų distancijų žiedinių lenktynių 
čempionatą (Klubas „Dolce moto).  

1. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato organizatoriaus klausimas buvo svarstytas ne tik 
šiame posėdyje, bet ir komiteto susitikime spalio 29 d. Į juos buvo kviečiami abiejų 
organizatorių atstovai R.Venys, R.Agurkis ir M.Vybornas. Abu kartus atvyko tik R.Venys ir 
paaiškino, kad 2013 metų čempionatas būtų vykdomas panašia schema kaip 2012 metais, 
tačiau planuojama pritraukti daugiau rėmėjų, skirti daugiau dėmesio reklamai, teisėjavimo 
kokybei. Kartu su Lietuvos čempionatu vyktų ir Mini žiedinių lenktynių pirmenybės. 
M.Vybornas jokios čempionato vizijos nepristatė. R.Agurkis komiteto pirmininkui e-paštu 
parašė:  „...Trumpas distancijas turi organizuoti vienas organizatorius - arba Mantas, arba 
Remigijus. Manto viziją aš išdėsčiau telefonu - žiurovams patekimas į trasą nemokamas, 
dalyviams startiniai čempionate 250Lt (pusė numatomo maksimalaus), varžybų reklama 
žiniasklaidoje, TV, varžybų rezultatai online, pagal galimybes tiesioginė transliacija 
Gazas.lt. Organizatorius "Dolce moto" turi tam tiek finansines, tiek kitas galimybes...“.  
Komiteto nariai diskutavo apie tai, kad  labai sudėtinga įvertinti „Dolce moto“ galimybes 
surengti čempionatą, kadangi pats organizatorius neatvyksta į komiteto posėdžius, kuomet 
svarstomi čempionato organizavimo klausimai ir nepateikia jokių savo įsipareigojimų. 
Nutarta balsuoti dėl čempionato organizatorių. 

BALSUOTA (Balsavime nedalyvavo R.Venys):  
4 už tai, kad Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą organizuotų M.Šalčiaus sporto klubas 
0 už tai, kad Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą organizuotų klubas „Dolce Moto“. 
 
NUTARTA:  
2013 metais Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą organizuos M.Šalčiaus sporto klubas. 
 

2. Lietuvos ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionato organizavimui pateikta 1 paraiška. 
Komiteto nariai iš esmės pritarė šiai kandidatūrai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad nepateikta 
jokia čempionato dokumentacija, įskaitant ir galimą kalendorių, nutarė kol kas 
organizatoriaus netvirtinti. Komitetas prašo klubo ‚Dolce moto“ iki lapkričio 23 d. pateikti 
visą reikiamą dokumentaciją svarstymui (taisykles, techninius reikalavimus, kalendorių). Jei 
iki nurodytos datos dokumentacija nebus pateikta, komitetas neturės galimybės patvirtintoi 
2013 metų Lietuvos ilgų distancijų čempionato. 

 

Darius Grinbergas 

LASF žiedinių lenktynių komiteto pirmininkas 

Posėdžio sekretorius 


