Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019-3
2019-03-15
LASF Ralio komiteto (RK) posėdis vyko elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pradėtas 2019-03-15 d.
(penktadienis) 8:00 val., baigtas 22:00 val..
Dalyvavo: LASF Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis (TŽ), vicepirmininkas Mindaugas Varža,
komiteto nariai: Remigijus Bilevičius (RB), Arvydas Petkevičius (AP).
Nedalyvavo: Linas Vaškys (LV), Saulius Stanaitis (SS).
Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis
Posėdžio sekretorius: Mindaugas Varža
Darbotvarkės klausimai:
1. Winter Rally stebėtojo ataskaitos tvirtinimas po organizatorių pateiktos media ataskaitos.
2. Skuba e-LARČ reglamento ir priedo Nr.1 pakeitimų tvirtinimas.
3. Prašymo svarstymas dėl LMRČ IV-o etapo datos keitimo.
4. Prašymo svarstymas dėl LMRČ II-o etapo datos keitimo.
Klausimų nagrinėjimas:
1. Winter Rally ataskaitos tvirtinimas po organizatorių pateiktos media ataskaitos.
Svarstyta: Gavus iš organizatoriaus renginio media ataskaitą Winter Rally stebėtojo ataskaitoje vienu
balu pakelti 5.1.1 , 5.1.2 , 5.1.8 , 5.1.10 punktų įvertinimą ir patvirtinti ataskaitą.
Siūlyta: Patvirtinti Winter Rally stebėtojo ataskaitą ir vienu balu pakelti 5.1.1 , 5.1.2 , 5.1.8 , 5.1.10
punktų įvertinimą ataskaitoje.
Balsuota:
UŽ – vienbalsiai
Nutarta: Patvirtinti Winter Rally stebėtojo ataskaitą ir vienu balu pakelti 5.1.1 , 5.1.2 , 5.1.8 ,
5.1.10 punktų įvertinimą ataskaitoje.
2. Skuba e-LARČ reglamento ir priedo Nr.1 pakeitimų tvirtinimas.
Svarstyta: Ištaisyti Skuba e-LARČ reglamente ir jo priede Nr.1 korektūros klaidas ir patvirtinti pataisytą
reglamentą bei jo priedą Nr.1.
Siūlyta: Patvirtinti pataisytą Skuba e-LARČ reglamentą ir priedą Nr.1 bei perduoti svartyti LASF
tarybai.
Balsuota:
UŽ – vienbalsiai
Nutarta: Patvirtinti pataisytą Skuba e-LARČ reglamentą ir priedą Nr.1 bei perduoti svarstyti
LASF tarybai.
3. Prašymo svarstymas dėl LMRČ IV-o etapo datos keitimo.
Svarstyta: Gautas prašymas iš Lietuvos automobilių klubo dėl Lietuvos Mini Ralio Čempionato IV-o
etapo datos pakeitimo. Gautame prašyme nurodoma, jog dėl Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio
akademijos miestelio užimtumo 2019 m. rugsėjo 27-28 dienomis negali vykdyti suplanuotų varžybų,
todėl prašoma LMRČ IV-o etapo datą perkelti į 2019 m. rugsėjo 20-21 d..
Siūlyta: Patvirtinti prašymą ir LMRČ IV-o etapo datą perkelti į 2019 m. rugsėjo 20-21 d..

Balsuota:
UŽ – vienbalsiai
Nutarta: Patvirtinti prašymą ir LMRČ IV-o etapo datą perkelti į 2019 m. rugsėjo 20-21 d..
4. Prašymo svarstymas dėl LMRČ II-o etapo datos keitimo.
Svarstyta: Gautas prašymas iš ASK “Marimotorai” dėl Lietuvos Mini Ralio Čempionato II-o etapo
datos pakeitimo. Gautame prašyme nurodoma, jog priežastis keisti etapo datą yra Vilkyčiuose vykdomas
Europos Kroso Čempionato etapas bei esamas per mažas tarpu kalendoriuje nuo LMRČ I-ojo etapo
datos (tarpas tarp etapų tik dvi savaitės). Prašoma perkelti LMRČ II-o etapo datą perkelti iš 2019 m.
birželio 13 d. į 2019 m. liepos 6 d..
Siūlyta: Patvirtinti prašymą ir LMRČ II-o etapo datą perkelti į 2019 m. liepos 6 d..
Balsuota:
UŽ – vienbalsiai
Nutarta: Patvirtinti prašymą ir LMRČ II-o etapo datą perkelti į 2019 m. liepos 6 d..

Posėdis paskelbtas baigtu.
Protokolo lapų – 2 lapai.
Posėdžio pirmininkas:

Tomas Žemaitis

Posėdžio sekretorius:

Mindaugas Varža

