
 

1 
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

RALIO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 2014-01 

 
2014 01 16 

Kaunas 
 

Ralio komiteto posėdis pradėtas 2014 01 13 d. 10.00 val. elektroninėmis ryšio priemonėmis 
(elektroniniais laiškais), 2014 01 16 baigtas 15:00 val. 
 
Dalyvavo:  
L.e. ralio komiteto pirmininko pareigas: Rolandas Dovidaitis. 
Komiteto nariai: Aleksandras Dainys, Artūras Pakėnas, Algirdas Gricius, Ramūnas Čapkauskas, 
Donatas Liesis, Tomas Žemaitis, Gintaras Kaminskas. 
 
Posėdžio pirmininkas - Rolandas Dovidaitis. 
Posėdžio sekretorius (ė) – Rasa Jakienė 
 
Darbotvarkės klausimai: 

1. LASF gauto prašymo iš Všį„M-Rally team“ dėl paramos suteikimo dalyvavimui FIA  NEZ 
čempionate. 

2. 2014 m.ralio „Halls Winter Rally 2014“ preliminarios starto tvarkos tvirtinimas. 
3. Dėl LASF stebėtojo pasiūlymų teikimo ir skyrimo LARČ etapams. 
4. Dėl 2014 m. LARČ reglamento patikslinimo.  

 
1.KLAUSIMAS. LASF gauto prašymo iš Všį „M-Rally team“ dėl paramos suteikimo 
dalyvavimui FIA  NEZ čempionate. 
Informuota apie gautą prašymą (2013.12.30), Priedas Nr. 1 (2 lapai),  kuris buvo adresuotas LASF 
tarybai, LASF prezidentui ir generalinei sekretorei. Šio prašymo svarstymas buvo įtrauktas į LASF 
tarybos posėdžio (2014.01.09 ) darbotvarkę. Taip pat informuota, kad vykusiam tarybos posėdyje 
buvo nutarta šį prašymą peradresuoti LASF ralio komitetui, kuris išsakytų savo nuomonę svarstomu 
klausimu. 
Svarstymui pristatytas Všį “M-Rally team” prašymas (priedas Nr.1 ) ir pasiūlyta, išsakyti komiteto 
nariams savo nuomonę dėl gauto prašymo.  
Dauguma komiteto narių nepritarė gautam prašymui dėl paramos skyrimo „M-Rally team“, 
motyvuodami, kad šiai dienai labiau aktualus klausimas yra jaunos augančios ralio lenktynininkų 
kartos ugdymas, dėl ko su kiekvienais metais ralio dalyvių skaičius jau mažėja. Todėl,  jeigu būtų 
finansinė galimybė, tai šiuos pinigus labiau vertėtų panaudoti siekiant pritraukti naujų jaunų ralio 
lenktynininkų. Šio klausimo svarstyme nedalyvavo: R. Čapkauskas ir  G. Kaminskas.  
NUTARTA informuoti LASF Tarybą, kad dauguma LASF Ralio komitetų narių Všį „M-Rally 
team“ prašymui dėl paramos suteikimo dalyvavimui FIA  NEZ čempionate, nepritarė.  
 
2.KLAUSIMAS. 2014 m. ralio „Halls Winter Rally 2014“preliminarios starto tvarkos 
tvirtinimas. 
Informuota, kad ralio „Halls Winter Rally 2014“ preliminarią starto tvarką parengė Organizatoriai 
derindami su ralio komiteto nariu D. Liesiu, vadovaujantis 2014 m. LARČ reglamento papunkčiu 
7.4.1.“Pirmame čempionato etape starto tvarka nustatoma pagal 2013 metų AWD ir 2WD įskaitų 
rezultatus“ . Preliminari starto tvarka pateikta komiteto nariams svarstymui. 
Gautos dviejų komiteto narių pastabos dėl užsienio ekipažų per žemos starto pozicijos ir pasiūlyta 
šiek tiek pakoreguoti pateiktą variantą.   
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Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, atliktos korekcijos ir pasiūlyta preliminarią ralio „Halls Winter 
Rally 2014“ starto tvarką patvirtinti bei paskelbti organizatorių internetinėje svetainėje.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
NUTARTA patvirtinti  2014 m ralio „Halls Winter Rally 2014“ preliminarią starto tvarką 
(priedas Nr. 2) ir paskelbti ją organizatorių internetinėje svetainėje.  
 
3.KLAUSIMAS. Dėl LASF stebėtojo pasiūlymų teikimo ir skyrimo LARČ etapams. 
Vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir pravedimo taisyklėmis, LASF 
ralio komitetas pasiūlė sekančias kandidatūras LASF stebėtojo pareigoms, 2014 m. LARČ etapams.  

 
Iš pateiktų pasiūlymų suvesta kandidatų lentelė ir nustatyta, kad pirmu numeriu keturi komiteto 
nariai pasiūlė Arno Paliukėno kandidatūrą, todėl atsižvelgiant į tai, bendru komiteto narių sutarimu 
Arno  kandidatūra buvo pasiūlyta organizatoriams į LASF stebėtojo pareigas.  
Taip pat LARČ I etapo organizatoriams  perduota, kad apklausą tarp organizatorių atliktų šios idėjos 
autorius M. Simson. Gavus pritarimą iš LARČ organizatorių N-1 bus patvirtinta Arno Paliukėno 
kandidatūra į stebėtojo  pareigas visiems LARČ etapams.  
NUTARTA 2014 m. LARČ etapų stebėtoju paskirti Arną Paliukėną, jei bus gautas N-1 LARČ 
organizatorių pritarimas.  
 
4.KLAUSIMAS. Dėl 2014 m. LARČ reglamento patikslinimo. 
Informuota, kad 2014 m. LARČ reglamente įsivėlė klaida, nes  rengiant 2014 m. LARČ reglamentą 
ir keičiant taškų  skyrimo sistemą, nebuvo atsižvelgta į komandinės įskaitos taškų skaičiavimą, 
todėl komandinės įskaitos taškų skaičiavimo aprašymas liko nepakoreguotas.    
Kadangi pakeitimus / papildymus įsigaliojusiuose reglamentuose galima daryti vadovaujantis 
Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir pravedimo  (LASVOVT) taisyklių 9 str.1 
dalies 1) punktu ( įsivėlė klaida dėl korektūros ar teksto surinkimo), tai pasiūlyta šią klaidą kuo 
skubiau  ištaisyti. Informuota, kad pasiūlymui turi pritarti  2/3 komiteto narių.  
Pasiūlyta balsuoti: Kas už tai, kad ištaisyti  korektūros ir teksto surinkimo klaidą ir patvirtinti 
parengtą išaiškinimą dėl 2014 LARČ Reglamento patikslinimo? 
 „DĖL 2014 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATO REGLAMENTO 
PATIKSLINIMO  
 Atsižvelgiant į tai, kad rengiant 2014 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamentą 
įsivėlė korektūros ir teksto surinkimo klaida, LASF Ralio komiteto posėdyje pasiūlyta:  
vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių  
(LASVOVT) III skyriaus 9 straipsnio 1 Dalies 1) punkto reikalavimais  ištaisyti 2014 Lietuvos 
automobilių ralio čempionato ( toliau – LARČ) Reglamento papunktyje „6.3.1.3 Komandai pagal 
LARČ etape užimtą vietą pagal 6.1.1 punktą skiriami LARČ etapo komandinės įskaitos taškai“ 
įsivėlusią teksto surinkimo klaidą  ir  išdėstyti jį sekančiai:   
 6.3.1.3 Komandai pagal LARČ etape užimtą vietą pagal 6.1. punktą skiriami LARČ etapo 
komandinės įskaitos taškai.“ 
 

Ralio komiteto narys Pasiūlytos kandidatūros į LASF stebėtojo pareigas 
Rolandas Dovidaitis A. Paliukėnas T. Majauskas  
Gintaras Kaminskas A. Paliukėnas D. Liesis Š. Liesis 
Algirdas Gricius A. Paliukėnas G. Firantas G. Kaminskas 
Aleksandras Dainys A. Paliukėnas G. Firantas G. Kaminskas 
Tomas  Žemaitis G. Firantas R. Volungevičius T. Majauskas 
Ramūnas Čapkauskas G. Firantas   
Donatas Liesis G. Kaminskas A. Bilevičius T. Majauskas 
Artūras Pakėnas E. Vašteris G.Firantas R. Volungevičius 
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Gautas visų komiteto narių pritarimas.  
 NUTARTA. Vadovaujantis LASVOVT III skyriaus 9 straipsnio 1 Dalies 1) punkto 
reikalavimais ištaisyti 2014 Lietuvos automobilių ralio čempionato ( toliau – LARČ) 
Reglamento papunktyje „6.3.1.3 Komandai pagal LARČ etape užimtą vietą pagal 6.1.1 
punktą skiriami LARČ etapo komandinės įskaitos taškai“ įsivėlusią teksto surinkimo klaidą  
ir  išdėstyti jį sekančiai:  
 6.3.1.3 Komandai pagal LARČ etape užimtą vietą pagal 6.1. punktą skiriami LARČ 
etapo komandinės įskaitos taškai.  

 

Šį išaiškinimą (priedas Nr.3) nutarta  kartu su protokolu  paskelbti LASF internetiniame pls. 
http://www.lasf.lt/ralis/reglamentai/ . 
 
 
 
Viso protokole: 3 (trys) lapai. 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas    Rolandas Dovidaitis 
 
 
   
 
Posėdžio sekretorė    Rasa Jakienė 


