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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

RALIO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 2014-03 

 
2014 04 29 

Kaunas 
 

Ralio komiteto posėdis pradėtas 2014 04 29 d. 16.00 val. Draugystė g.19, Kaunas, baigtas 19:00 
val. 
 
Dalyvavo:  
Ralio komiteto pirmininkas: Gintaras Kaminskas 
Komiteto nariai: Algirdas Gricius, Donatas Liesis, Jonas Balčiūnas, Rimantas  Volungevičius, 
Gintaras Šadauskas, Remigijus Antanavičius, Algirdas Bilevičius.  
Nedalyvavo: Ramūnas Čapkauskas, Tomas Žemaitis 
 
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Kaminskas. 
Posėdžio sekretorius (ė) – Rasa Jakienė. 
 
Darbotvarkės klausimai: 

1. Naujo komiteto narių pristatymas, funkcijų pasidalijimas; 
2. Komiteto veiklos sritys, tikslai ir uždaviniai. 
3. Informacijos pasidalijimas apie artėjantį WRC etapą Lietuvoje. 
4. Dėl 2014 m. Lietuvos ralio sprinto čempionato Reglamento korektūros klaidos ištaisymo.  

 
1.KLAUSIMAS. Naujo komiteto narių pristatymas, funkcijų pasidalijimas. 
Komiteto pirmininkas pristatė naują komiteto sudėtį iš 9 narių, bei pristatė kiekvieno  nario 
funkcijas. Pažymėta, kad naujiems ralio komiteto nariams LASF administracija padarys komiteto 
nario korteles su kuriomis nemokamai bus galima atvykti į Lietuvos čempionato etapus. 
 
2.KLAUSIMAS. Komiteto veiklos kryptys, tikslai ir uždaviniai. 
Vyko diskusijos dėl bendrų etapų pravedimo su kaimyninių šalių federacijomis. Kadangi dalyvių 
skaičius ralio čempionate paskutiniu metu  sumažėjęs, tęsti bendradarbiavimą su kaimynas būtina. 
Komiteto pirmininkas siūlo daugiau bendrauti su Lenkijos automobilių federacija ir siekti, kad 
ateinančiais metais būtų vykdomi bendri etapai.  
R. Antanavičius iškėlė klausimą dėl sankcijų taikymo organizatoriams, kurie neužtikrina atskiro 
ryšio kanalo SVO darbuotojams.  Taip pat buvo pažymėta, kad STOP poste reikalingas saugos 
darbuotojas.  
Vyko diskusijos dėl bendros bilietavimo sistemos taikymo visuose ralio čempionato etapuose.  
 
3.KLAUSIMAS. Informacijos pasidalijimas apie artėjantį WRC etapą Lietuvoje. 
G. Kaminskas pasidalijo informacija su kuriu buvo supažindintas susitikime Druskininkuose su 
Lenkijos federacijos atstovais, atsakingais už  trasos, Saugos plano  paruošimą bei teisėjų postų 
išdėstymą. Pažymėta, kad yra dar daug klausimų neišspręstų susijusių su WRC ralio pravedimu. 
Gintaras papasakojo apie galimybę mūsų teisėjams pasimokyti Lenkijoje sudarinėti saugos planus, 
todėl siūlė išsirinkti keletą komiteto narių, kurie norėtų  vykti į apmokymus.  
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4.KLAUSIMAS. Dėl 2014 m. Lietuvos ralio sprinto čempionato Reglamento korektūros 
klaidos ištaisymo.  
Atsižvelgiant į tai, kad rengiant 2014 m. Lietuvos ralio sprinto čempionato reglamentą įsivėlė 
korektūros ir teksto surinkimo klaida, papunktyje 6.1, 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 ralio 
sprinto čempionato ( toliau – LRSČ) Reglamento papunktyje 6.1. Taškų skaičiavimas LRSC etape 
įsivėlusią teksto surinkimo klaidą  ir  išdėstyti jį sekančiai:  
6.1.1. Asmeninėje I vairuotojų“ ir II vairuotojų įskaitose, kai atskiroje klasėje dalyvauja 4 (keturi) ir 
daugiau ekipažų, taškai skaičiuojami sekančiai: 
 
1   vieta – 25 taškų 
2   vieta – 18 taškų 
3   vieta – 15 taškai 
4   vieta – 12 taškai 
5   vieta – 10 taškai 

6   vieta –  8  taškai 
7   vieta – 6  taškai 
8   vieta – 4 taškai 
9   vieta – 2 taškai 
10 vieta – 1 taškas 

 
 NUTARTA. Vadovaujantis LASVOVT III skyriaus 9 straipsnio 1 Dalies 1) punkto reikalavimais 
ištaisyti 2014 Lietuvos ralio sprinto čempionato ( toliau – LRSČ) Reglamento papunktyje „6.1. 
Taškų skaičiavimas LRSC etape“ įsivėlusią teksto surinkimo klaidą  ir  išdėstyti jį sekančiai:  

 
6.1.1. Asmeninėje I vairuotojų“ ir II vairuotojų įskaitose, kai atskiroje klasėje dalyvauja 4 (keturi) ir 
daugiau ekipažų, taškai skaičiuojami sekančiai: 
 
1   vieta – 25 taškų 
2   vieta – 18 taškų 
3   vieta – 15 taškai 
4   vieta – 12 taškai 
5   vieta – 10 taškai 

6   vieta –  8  taškai 
7   vieta – 6  taškai 
8   vieta – 4 taškai 
9   vieta – 2 taškai 
10 vieta – 1 taškas 

 
Šį nutarimą paskelbti atskiru priedu LASF internetiniame puslapyje:  
http://www.lasf.lt/ralis/reglamentai/  
 
 
Viso protokole: 2 (du) lapai. 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas    Gintaras Kaminskas 
 
  
 
Posėdžio sekretorė    Rasa Jakienė 


