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4x4 KOMITETO POSĖDŽIO 
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2015 liepos 20d. 

(Vilnius) 

 

4x4 ko iteto posėdis pradėtas 5 liepos 20d. 16.00 val. (vieš utis "Karoli a"), baigtas 2015 

liepos 20d. 16.30 val. 

Dalyvavo:  

Komiteto pirmininkas: Gediminas Grigaitis 

Komiteto nariai: M. Liubartas, A. Igliukas, J. Juod tė 

Nedalyvavo: D. Zamalaitis 

 

Posėdžio pir i i kas – G. Grigaitis 

 

I. Darbotvarkės pristaty as ir tvirti i as.  
Pir i i kas pristatė 4x4 ko iteto posėdžio dar otvarkę: 
1. 2015m. atviro Lietuvos auto o ilių ekelės le kt ių če pio ato trečiojo etapo 
" peri etras. Jo ava" papildo ų uostatų svarst as. 

. Dėl V. Vegelevičiaus ir J. Stakvilevičiaus ekipažo dal vavi o . atviro Lietuvos auto o ilių 
ekelės le kt ių če pio ato trečiaja e ir ketvirtąja e etapuose. 

 

Siūlyta: Patvirtinti 4x4  ko iteto posėdžio dar otvarkę. 
Be dru sutari u siūly ui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti 4x4 ko iteto posėdžio darbotvarkę. 
 

II. Darbotvarkės klausi ų agri ėji as. 
1. KLAUSIMAS 

2015m. atviro Lietuvos auto o ilių ekelės le kt ių če pio ato trečiojo etapo " peri etras. 
Jo ava" papildo ų uostatų svarst as. Klausi ą pristatė komiteto pirminkas G. Grigaitis. Trečiojo 

etapo papildomi nuostatai eliminavo buvusius etikslu us. Buvo išsiaiški ta dėl audoja os 
įra gos, greičio ir tikslu ui ustat ti, sertifikavi o. Sertifikatas us pateiktas Kelio K goje. 
Siūlyta balsuoti: 
Kas už tai, kad ūtų patvirtinti 2015m. Lietuvos ekelės le kt ių če pio ato III etapo 
"4x4perimetras. Jonava" papildomi nuostatai. 

Balsuota: Už - 3, Prieš - 0, Susilaikė - 1. 

Nutarta: patvirtinti 2015m. atviro Lietuvos auto o ilių ekelės le kt ių če pio ato III etapo 
"4x4perimetras. Jonava" papildomus nuostatus 

 

2. KLAUSIMAS 

Dėl V. Vegelevičiaus ir J. Stakvilevičiaus ekipažo dal vavi o . atviro Lietuvos auto o ilių 
ekelės le kt ių če pio ato trečiaja e ir ketvirtąja e etapuose. Klausi ą pristatė ko iteto 

pirminkas G. Grigaitis.  

Ko itetas gavo šių etų ekelės le kt ių če pio ato orga izatoriaus, VšĮ "Bekelės fiesta", 

raštišką praš ą dėl šio ekipažo, kad orga izatorius galėtų epate ki ti jų paraiškos dal vavi ui 
likusiuose dviejuose če pio ato etapuose. Priežast s: trukd as sekretoriatui atlikti savo dar ą - 
papildo ų patikrų dėl greičio ko trolės, esusijusių su rezultatais, teiki as, liepia ąja uosaka. 
Nepagar a varž ų dal via s, orga izatoria s ir žiūrova s - kuomet buvo apdovanojami I etapo 

prizi i kai šis ekipažas ėjo atsii ti apdova oji ų, ors apdova oji ų etu uvo prie s e os. 



Siūlyta balsuoti: 
Kas už tai, kad pate ki ti . Lietuvos ekelės le kt ių če pio ato orga izatoriaus, VšĮ 
"Bekelės fiesta" praš ą leisti atsisak ti prii ti V. Vegelevičiaus ir J. Stakvilevičiaus ekipažo paraišką 
dal vavi ui . atviro Lietuvos auto o ilių ekelės le kt ių če pio ato trečiaja e ir 
ketvirtąja e etapuose. 
Balsuota: Už - 3, Prieš - 0, Susilaikė - 1. 

Nutarta: patenkinti 2015m. Lietuvos ekelės le kt ių če pio ato orga izatoriaus, VšĮ "Bekelės 
fiesta" praš ą leisti atsisak ti prii ti V. Vegelevičiaus ir J. Stakvilevičiaus ekipažo paraišką 
dal vavi ui . atviro Lietuvos auto o ilių ekelės le kt ių če pio ato trečiaja e ir 
ketvirtąja e etapuose. 
 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    G. Grigaitis 

  

 


