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Dalyvavo: ralio komiteto pirmininkas Maris Simson (MS), komiteto nariai: Mantas Babenskas (MB), Dainius 

Sviderskis (DS), Ramūnas Šaučikovas (RŠ), Aleksandras Dainys (AD) (nuotoliniu būdu per „Skype“ programą). 

Posėdžio pirmininkas: Maris Simson 

Posėdžio sekretorius: Mantas Babenskas 

 

Posėdžio pradžia: 18:00 val.  

 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. Dėl depozito grąžinimo LRČ I-ojo etapo „Halls Winter Rally“ organizatoriams. 

Atsižvelgus, kad varžybos nebuvo vykdomos ir jų pilna apimtimi vertinti negalima, siūlyta grąžinti depozitą. 

Nutarta vienbalsiai. 

Atsižvelgus, kad organizatoriai, neįvykus varžyboms, patyrė nuostolių, siekiant palaikyti organizatorių 

vykdomą veiklą, MS pasiūlė rekomenduoti organizatoriams kreiptis į Tarybą dėl sumokėtų LASF varžybų 

mokesčių dalinio ar visiško grąžinimo. Po diskusijos pritarta siūlymui paraginti organizatorius kreiptis į Tarybą 

su prašymu dalinai grąžinti sumokėtus mokesčius (organizatoriaus licencija, trasos licencija, komercinio vardo 

mokestis). 

Nutarta: grąžinti depozitą organizatoriams bei siūlytis jiems kreiptis į Tarybą dėl dalinio mokesčių 

grąžinimo. 

 

2. Dėl pastabų dėl LASK pateikimo. 

Atsižvelgus į tai, kad paskutiniame Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas iki vasario 18 d. pateikti 

pastabas dėl LASK, buvo aptarta siūloma nauja LASK redakcija.  

Nutarta: Pateikti pastabas dėl LASK LASF administracijai iki vasario 17 d. el. paštu. 

 

3. Dėl NEZ. 

MS informavo, kad tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl narystės NEZ ir NEZ tarybos bei 

komitetų susitikimo pavasario sesijoje Osle, Norvegijoje, š.m. kovo 19-20 d. ir, kad dėl komandiruotės bus 

sprendžiama gavus NEZ pavasario sesijos darbotvarkės klausimus.  

Nutarta: Deleguoti Ralio komiteto narį Ramūną Šaučikovą į NEZ susitikimą, jeigu bus priimtas LASF 

sprendimas ten dalyvauti. 

 

4. Dėl FIA Baltic Rally Trophy. 

MS supažindino su naujai kuriama tarptautine varžybų serija – FIA European Rally Trophy (ERT) – kuri vyks 

ir Baltijos regione (Lietuva, Latvija, Estija, Suomija). MS informavo, kad Lietuvoje planuojama vykdyti iki dviejų 

etapų. Šiuo metu vyksta derybos su FIA dėl serijos reglamento, reikalavimų varžyboms ir kitų sąlygų. 
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5. Dėl N40 vyrų autoklubo 2016 m. vasario 8 d.  gauto rašto, Nr. 16/02/08-01 

 
MS informavo apie gautą N40 vyrų autoklubo pretenziją dėl Igno Taletavičiaus / Dariaus Augūno ekipažui 

skirtos 20,00 € baudos LARČ VI etapo „DHL Rally Elektrėnai 2015“ metu už Ralio taisyklių p. 18.1.2. pažeidimą 
pagrįstumo ir reikalavimo šį sprendimą panaikinti.  

Ralio komitetas dar kartą išnagrinėjo pateiktą informaciją, nuotraukas ir paaiškinimus. Iš nuotraukų, 
kuriomis disponuoja Ralio komitetas, matyti, kad ekipažas buvo užklijavęs privalomą reklamą priešstartinėje 
zonoje, tačiau vėliau užfiksuotas keliose skirtingose varžybų vietose, įskaitant sustojimo momentą dėl 
techninio gedimo, be privalomos reklamos.   

Ralio komitetas, administruojantis ralį, kaip atskirą automobilių sporto šaką, savo veikloje ir sprendimuose 
vadovavosi LASF tarybos patvirtintų Ralio komiteto nuostatų 11.10, 11.11 punktais, kurie įgalina skirti Lietuvos 
automobilių sporto kodekso nustatytas nuobaudas sportininkams ir pareiškėjams. Lietuvos automobilių sporto 
kodekso 58 str. numatyta, kad kiekvienas asmuo, dalyvaujantis LR varžybose, privalo „susipažinti su LASK ir 
varžybas reglamentuojančiais dokumentais. Laikytis nurodytų dokumentų reikalavimų ir paklusti LASF 
sprendimams bei iš jų kylančioms pasekmėms. Asmeniui ar asmenų grupei, nesilaikant šių sąlygų ir 
organizuojant ar dalyvaujant varžybose, motyvuotu LASF sprendimu gali būti skirtos baudos (153 str.).“ 

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą informaciją, vienbalsiai nutarta sprendimo nekeisti ir pretenziją atmesti 
kaip nepagrįstą.  

Nutarta: Atmesti N40 vyrų autoklubo pretenziją kaip nepagrįstą, sprendimą dėl nuobaudos palikti 

galioti. 

 

 

 

  

 

 

Posėdžio pabaiga: 21:00 val.  

 


