
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019-2 

2019-02-06 
 
 
LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2019-02-06 d. (antradienis) 18:00 val., LASF patalpose, 
Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 19:30 val.. 
 
Dalyvavo: LASF Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis (TŽ), vicepirmininkas Mindaugas Varža, 
komiteto nariai: Remigijus Bilevičius (RB), Saulius Stanaitis (SS), Arvydas Petkevičius (AP) (atsiuntė 
savo nuomonę ir balsavo dėl posėdžio klausimų elektroninėmis priemonėmis), Gražvydas Smetonis (GS) 
(atsiuntė savo nuomonę ir balsavo dėl posėdžio klausimų elektroninėmis priemonėmis), Linas Vaškys 
(LV) (atsiuntė savo nuomonę ir balsavo dėl posėdžio klausimų elektroninėmis priemonėmis). 
Taip pat dalyvavo: LASF Projektų vadovas, atliekantis generalinio sekretoriaus Tadas Vasiliauskas 
(TV), Winter Rally organizatoriai Agnė Vičkačkaitė (AV) ir Ramūnas Kliunka (RKL), LASF SVO 
komiteto atstovas Romualdas Mažuolis (RM). 
Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis  
Posėdžio sekretorius: Mindaugas Varža 
 
Darbotvarkės klausimai: 
1. LARČ ir LARSČ I-ų etapo aptarimas. 
 
 
Klausimų nagrinėjimas: 

1. LARČ ir LARSČ I-ų etapo aptarimas. 
Svarstyta: RB pristatė LASF stebėtojo ataskaitą. Išsakė savo kaip LASF stebėtojo teigiamus 
pastebėjimus, jog aiškiai matomas praeitų metų renginio organizavimo pastebėtų tūkumų ištaisymas, 
organizatorius greitai reagavo į oro sąlygų pasikeitimus ir dėjo dideles pastangas užtikrinant gerą kelių 
būklę ralio metu, puikus sprendimas SAF C automobiliu pasirinkti galingą visureigį, kuris puikiai tinka 
ekstremalių situacijų sprendimui. Taip vertino teigiamai sprendimą saugumo sumetimais naktiniuose 
greičio ruožuose dalyvius leisti 2 min. intervalu.  
RB išsakė pastebėtus trūkumus, jog nevisiškai teisingai buvo parinkta vieta pergrupavimui 
(sutraukimui), kurioje vyko autobusų eismas ir buvo gan siaura. Taip pat pasiūlė pirmo rato kelio knygos 
paskutinio punkto LK5A diagramas užbaigti ties serviso zona ir ten perkelti LK5A, nes tokiu atveju 
užsienio sportininkams būtų lengviau orientuotis. RB rekomendavo ateityje “bilietavimo” į greičio 
ruožus perkelti toliau nuo pagrindių kelių, nes šiuo atveju žiūrovų spūstys trukdė eismui pagrindiniuose 
keliuose bei kai kur net ir sportiniam kanalui. Taip pat informavo, jog spec. tarnybos vėlavo atvykti į 
GR6 ir GR7 todėl teko užlaikyti GR7 startą. LV iš renginio sportinės pusės pateikė pastebėjimą, jog per 
vėlai buvo paskelbta TC0 automobilių starto tvarka (paskelbta likus vos kelioms minutėms iki pirmojo 
automobilio starto).   
RKL informavo, jog kitiems metams pasistengs pasirūpinti didesniu kiekiu tokių visureigių kaip buvo 
naudojama SAF C, padėsiančių spresti įvairias extremalias situacijas ralio metu. Taip pat atsižvelgs į 
pastabas dėl LK5A perkėlimo bei LV pastebėjimo organizuojant kitų metų ralį. Dėl “bilietavimo” į 
greičio ruožus sukeltų eismo problemų RKL informavo, jog visos žiūrovų zonos šiemet buvo gerokai 
padidintos ir pristaikytos didesniems automobilių srautams siekiant išvengti tokių trikdžių, tačiau 
atvykstančių žiūrovų kiekiai viršyjo planus, dėl ko ir susidarė spūstys. Dėl spec. tarnybų vėlavimo į GR 
startą RKL informavo, jog taip nutiko dėl GMP automobilio techninio gedimo, todėl buvo išsiųstas kitas 
GMP automobilis. 
AV išsakė pastabas susijusias LASF stebėtojo ataskaita ir informavo, jog organizatorius pageidautų, kad 
į išsakytus pastebėjimus būtų atsižvelgta priimant galutinius vertinimus, taip pat paprašė leisti pateikti 



ralio monitoringą iki vasario 25 d. ir į tai atsižvelgiant pakoreguoti punktų 1.2., 5.1.8., 5.1.9., 5.1.10. 
įvertinimą LASF stebėtojo ataskaitoje. 
Siūlyta: Ralį laikyti sėkmingai įvykusiu ir grąžinti LARČ ir LARSČ I-ų etapų organizatoriui depozitą 
bei LARČ I-o etapo LASF stebėtojo ataskaitą patvirtinti organizatoriui pateikus monitoringo ataskaitą.  
Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 
   
Nutarta: Ralį laikyti sėkmingai įvykusiu ir grąžinti LARČ ir LARSČ I-ų etapų organizatoriui 
depozitą bei LARČ I-o etapo LASF stebėtojo ataskaitą patvirtinti organizatoriui pateikus 
monitoringo ataskaitą. 
 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 2 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tomas Žemaitis  
 
Posėdžio sekretorius:    Mindaugas Varža 

 


