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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

RALIO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 2015-11 

2015 m. spalio 18 d. 
Vilnius 

 
 

Ralio komiteto posėdis įvyko 2015-10-18 Vilniuje.  
Posėdžio pradžia: 13:00 val. 
Posėdžio pabaiga: 22:30 val. 
 
 
Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Maris Simson (MS), komiteto nariai: Mantas Babenskas (MB), Aleksandras 
Dainys (AD), Dainius Sviderskis (DS), Ramūnas Šaučikovas (RŠ), darbo grupės narė Neringa Simson (NS),  
Posėdžio pirmininkas: M. Simson, posėdžio sekretorė: N. Simson.  
 
 
Darbotvarkė: 
 1.    2016 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklių projekto aptarimas. 

2. 2016 m. Lietuvos automobilių ralio reglamento projekto aptarimas. 
3. 2016 m. Lietuvos ralio sprinto reglamento projekto aptarimas. 
4. Pasiūlymų dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių suformavimas ir pateikimas LASF. 
5. LASVOVT projekto aptarimas. 
6. Dėl Teisėjų komiteto prašymo Ralio komitetui dėl LARČ V etapo dokumentų pateikimo. 
7. Papildomi klausimai. 

 
 Posėdžio pirmininkas MS trumpai pristatė posėdžio darbotvarkę, taip pat pasiūlė įtraukti į darbotvarkę LARČ 
reklamos paketo pasiūlymo ir gairių konkursui aptarimą, paklausė, ar yra  pasiūlymų dėl darbotvarkės 
pakeitimų/papildymų.   
 Bendru pritarimu darbotvarkės papildymui pritarta. 

 
 
1. SVARSTYTA. 2016 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklių projekto aptarimas. 

  
 MS informavo, kad yra gauta pasiūlymų dėl Lietuvos automobilių ralio taisyklių pakeitimo iš sportininkų bei 
organizatorių atstovų. Vyko svarstymai, diskusijos dėl 2016 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklių projekto.   
 NUTARTA. Parengti 2016 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklių korekcijas, atsižvelgus į pateiktus ir aptartus 
posėdžio metu pasiūlymus, pastabas. 
 
 Darbas su Lietuvos automobilių ralio taisyklių dokumentu, FIA „General prescriptions“ bei kaimyninių šalių 
reglamentų analizė, diskusijos ir svarstymai vyko iki 22:30, todėl atsižvelgus į numatomo darbo apimtį, svarstytinų 
klausimų skaičių bei vėlyvą metą, MS pasiūlė numatyti artimiausių posėdžių datas. 

  
 NUTARTA. Numatyti kitų posėdžių datas:  
 2015 m. spalio mėn. 21 d., į darbotvarkę įtraukiant šiuos klausimus: 

 1. 2016 m. Lietuvos automobilių ralio reglamento projekto aptarimas.  
 2015 m. spalio mėn. 25 d., į darbotvarkę įtraukiant šiuos klausimus: 

 1. 2016 m. Lietuvos ralio sprinto reglamento projekto aptarimas. 
 2. Pasiūlymų dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių suformavimas ir pateikimas LASF.  
 3. LASVOVT projekto aptarimas. 
 4. LARČ reklamos paketo pasiūlymo ir gairių konkursui aptarimas.  
 5. Dėl Teisėjų komiteto prašymo Ralio komitetui (pridedama) dėl LARČ V etapo dokumentų pateikimo.  
  
 Pritarta bendru sutarimu. 
 


