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LASF PASKIRTO SPORTO KOMISARO 
VARŽYB Ų ATASKAITA 

 
 

Varžybų pavadinimas: Lietuvos ralio čempionato I-as etapas „Halls Winter Rally-2014“ 
 Pravedimo vieta: Utena 
 Pravedimo data: 2014 01 24-55 
 Organizatorius: UAB „Pitlane“ 
 
 

DUOMENYS APIE VARŽYB Ų DALYVIUS 
 
 Viso dalyvavo ekipažų: 42 
 
  

DUOMENYS APIE AUTOMOBILIUS 
(skliausteliuose dalyvaujantys bendroje įskaitoje) 

 
 

Įskaitinė grupė Gauta paraiškų Startavo Finišavo 
2    LARČ 3 3 0 
3   LARČ 8 7 2 
5   LARČ 1 1 1 
6   LARČ 10 10 8 
7   LARČ 8 8 5 
8   LARČ 4 4 3 

2WD   LARČ 2 2 1 
AWD  LAR Č 7 7 4 

 
 

TRUMPA VARŽYB Ų CHARAKTERISTIKA 
/bendras organizacijos lygio bei teisėjavimo įvertinimas, 

teigiami ir neigiami organizacijos ir teisėjavimo momentai/ 
  
Organizatorius savo darbą atliko gerai, visos  aptarnaujančios tarnybos dirbo sklandžiai.  Teisėjai dirbo 
be klaidų, turėjusių įtakos varžybų pravedimui.  

 
 

TRAUMOS IR NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
/priežasčių ir pasekmių aprašymas/ 

  
Sportininkų traumų ir nelaimingų atsitikimų varžybų metu nebuvo. Žiūrovų zonoje GR-13 „J“  
žiūrovas susilaužė koją ir ralį aptarnaujančios medikų brigados buvo pristatytas į Utenos ligoninę. 
Varžybos užsilaikė 5 min. 

 
PASKIRTOS BAUDOS 

/kas paskyrė, kada, kam, už ką/ 
 
 Visos varžybų vadovo paskirtos baudos atitiko varžybų reglamentą ir buvo patvirtintos SKK. 
Ekipažas Nr.10 nubaustas 500 litų bauda už greičio viršinimą. Ekipažas Nr.20 nubaustas 100 litų bauda 
už reglamentuojančių dokumentų reikalavimų nesilaikymo automobilio gedimo ar avarijos atvejais. 
Abi piniginės baudos buvo sumokėtos iki baigiamojo komisarų posėdžio. 
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KONFLIKTIN ĖS SITUACIJOS 
informacija apie paduotus protestus bei pareiškimus dėl apeliacijos padavimo 

/tarp ko, dėl ko, koks priimtas sprendimas/ 
 
Protestų bei pareiškimų apie apeliacijų padavimą nebuvo gauta.  
 
 

 
 

BENDROS PASTABOS, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 
Žiemos ralis yra labai priklausomas nuo oro sąlygų, kurios ir lemia viso ralio pravedimo kokybę. Oras 
pasitaikė tikrai geras, tik trūko sniego dangos ir trasa tapo labai dulkėta. Todėl tenka pagirti 
organizatorių už dideles pastangas ruošiant trasą varžyboms. Geras oras , dviejų dienų formatas, geri ir 
įdomūs greituminiai ruožai, organizatorių pastangos šį ralio etapą pavertė tikrai puikiu renginiu, 
užduodančiu toną visiems metams. 
SKK darbo sąlygos buvo puikios, visi oficialūs asmenys dirbo kokybiškai, trasos gelbėjimo tarnybos 
bei teisėjai savo funkcijas atliko gerai. 
 
 
 
 
 Varžybų vyriausias komisaras   Š.Liesis 
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