
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019-6 

2019-06-10 

 

 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2019-06-10 d. (pirmadienis) 18:00 val., LASF patalpose, 

Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 21:00 val.. 

 

Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis (TŽ), vicepirmininkas Mindaugas Varža (MV), 

komiteto nariai: Remigijus Bilevičius (RB), Saulius Stanaitis (SS), Arvydas Petkevičius (AP). 

Nedalyvavo: Gražvydas Smetonis (GS), Linas Vaškys (LV). 

Taip pat dalyvavo: LASF Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas (TV), Artūras Gailius (AG), 

Aleksandras Dainys (AD), Tadas Zdanevičius (TZ), Edvinas Vašteris (EV) (pateikė savo atsakymą 

raštu). 

Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis  

Posėdžio sekretorius: Mindaugas Varža 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. Skuba e-LARČ reglamento priedo Nr.2 tvirtinimas. 

2. LARSČ 3-etapo organizatoriaus Zarasų ASK “Akseleratorius” gauto prašymo svarstymas. 

3. Pauliaus Beniušio gauto prašymo svarstymas. 

4. Gautos pretenzijos dėl LMRČ 1-ojo etapo nagrinėjimas. 

5. LMRČ 2-ojo etapo saugos plano pristatymas. 

 

 

Klausimų nagrinėjimas: 

1. Skuba e-LARČ reglamento priedo Nr.2 tvirtinimas. 

Svarstyta: Patvirtinti Skuba e-LARČ reglamento priedą Nr. 2, kuriuo papildomas apdovanojamų įskaitų 

kiekis. 

Siūlyta: Patvirtinti Skuba e-LARČ reglamento priedą Nr. 2. 

  

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

   

Nutarta: Patvirtinti Skuba e-LARČ reglamento priedą Nr. 2. 

 

 

2. LARSČ 3-etapo organizatoriaus Zarasų ASK “Akseleratorius” gauto prašymo svarstymas. 
Svarstyta: Zarasų ASK „Akseleratorius“ pateikė prašymą, kuriuo prašo skirti LASF stebėtoją 

 2019-07-26/28 dienomis organizuojamam bendram LARSČ (LT) ir LRSČ (LV) etapui - raliui „Around 

7 Lakes“. 

Siūlyta: Pritarti Zarasų ASK „Akseleratorius“ prašymui skirti LASF stebėtoją ir perduoti svarstyti šį 

klausimą LASF tarybai. 

 

Balsuota:  UŽ – 4  

  NUSIŠALINO – 1  

 

Nutarta: Pritarti Zarasų ASK „Akseleratorius“ prašymui skirti LASF stebėtoją ir perduoti 

svarstyti šį klausimą LASF tarybai. 

 

 



3. Pauliaus Beniušio gauto prašymo svarstymas. 
Svarstyta: TŽ informavo, jog yra gautas prašymas iš Pauliaus Beniušio (PB), kuriuo prašoma išimties 

tvarka suteikti D kategorijos licenciją. PB  aktyvai dalyvavo ralio varžybose 2005-2012m., tuo 

laikotarpiu buvo tapęs ne kartą varžybų prizininku. RB, SS ir MV pasiūlė konferencinio pokalbio 

pagalba išsiaiškinti plačiau apie PB planuojamus startus ir ekipažo sudėtį. Pokalbio metu PB informavo, 

jog kolkas šturmano neturi, o planuojamas startas tik rugpjūčio mėnesį. 

Siūlyta: Atidėti šio prašymo svarstymą iki kol PB patikslins informaciją dėl savo planuojamo starto 

LARČ etape bei ekipažo sudėtį. 

 

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

 

Nutarta: Atidėti šio prašymo svarstymą iki kol PB patikslins informaciją dėl savo planuojamo 

starto LARČ etape bei ekipažo sudėtį. 

 

 

4. Gautos pretenzijos dėl LMRČ 1-ojo etapo nagrinėjimas. 
Svarstyta: AG, AD ir EV (raštu) paaiškinimo ir susipažindino su renginio metu įvykusiais 

nesklandumais bei jų priežastimis. GR atšaukimus ir sustabdymus įtakojo ralio trasos schemų pakeitimai 

atlikti varžybų direktoriaus, dėl kurių prasidėjus varžyboms ir sekant visą situaciją buvo priimtas 

sprendimas sustabdyti arba atšaukti greičio ruožus. RK nariai mano, jog oficialūs asmenys ėmėsi 

tinkamų priemonių siekiant užtikrinti saugų varžybų vykdymą susidariusioje situacijoje. Taip pat „Rally 

Kaunas 2019” orgnizatorius AD patikino, jog dėl susiklosčiusios situacijos varžybų metu, organizuojant 

kitų metų etapą bus keičiama dalis oficialių asmenų siekiant sklandaus varžybų vykdymo. Taip pat 

išanalizavus prie pretenzijos pridėtą video medžiagą, pastebėtina, jog šios situacijos buvo galima 

išvengti jei startuojantis ekipažas matydamas atvažiuojantį varžovą dėl saugumo būtų atsisakęs startuoti 

savo laiku ir prašyti teisėjo įrašyti kitą starto laiką, ką numato T-2019 taisyklių 37.4.2. straipsnis. Tokius 

atvejus varžybų metu svarsto SKK. Atšaukus GR10 bendras GR kilometražas nebuvo sumažintas 

daugiau kaip 25%, todėl vadovaujantis T-2019 taisyklių 5.1.3. straipsniu dalyviams nebus skiriami 

sumažinti taškai už šį etapą. Todėl etapas laikomas pilnai įvykusiu, taip pat nebuvo sulaukta jokių 

protestų varžybų metu. Pagal LASK 13.9. straipsnį nei RK nei LASF neturi teisės reikalauti varžybų 

pakartojimo. 

Siūlyta: Netenkinti LMRČ dalyvio Vyčio Šliažo pateiktos pretenzijos. 

 

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

 

Nutarta: Netenkinti LMRČ dalyvio Vyčio Šliažo pateiktos pretenzijos. 

 

 

5. LMRČ 2-ojo etapo saugos plano pristatymas. 

Svarstyta: Kadangi tai pirmas LMRČ etapas, kuris bus vykdomas 100% ant žvyrinės kelio dangos, 
Ralio Komitetas paprašė organizatoriaus supažindinti su saugos planu komiteto narius siekiant įsitikinti, 

jog organizatorius užtikrins saugų varžybų pravedimą. AG pateikė saugos planą bei visą informaciją apie 

planuojamas gesinimo zonas bei spec. tarnybų numatytas budėjimo vietas. Taip pat TZ informavo, jog 

parenkant trasas padėjo ir LARČ dalyvių ekipažas – V.Švedas ir Ž.Sakalauskas. Be to prieš renginį bus 

vykdomas nemokamas seminaras apie teisingą stenogramos sudarymą. 

Siūlyta: Pritarti LMRČ II-o etapo saugos planui bei varžybų formatui. 

 

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

 

Nutarta: Pritarti LMRČ II-o etapo saugos planui bei varžybų formatui. 

 

 

 

 

 



Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 3 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tomas Žemaitis  

 

Posėdžio sekretorius:    Mindaugas Varža 

 


