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 Informuojame, jog 2019.06.10 vykusio Ralio Komiteto (RK) posėdžio metu, pasiaiškinti 

dėl LMRČ 1-ojo etapo “Rally Kaunas 2019” nesklandumų buvo pakviesti organizatoriai ir su tuo 

susiję ralio metu dirbę oficialūs asmenys. Išklausius paaiškinimų ir susipažinus su renginio metu 

įvykusiais nesklandumais bei jų priežastimis, nustatėme, jog 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. Taip pat 

manome, jog varžybų oficialūs asmenys ėmėsi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti saugų 

varžybų vykdymą susidariusioje situacijoje. Taip pat „Rally Kaunas 2019” orgnizatorius 

Aleksandras Dainys 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. 

 Primename, jog visi ginčai sprendžiami varžybų metu pateikiant protestą. Protestai susiję 

su varžybomis, adresuojami SKK pirmininkui. Protestai turi būti įteikti varžybų vadovui arba jo 

pavaduotojui, jeigu toks yra. Jei laikinai nėra varžybų vadovo ar jo pavaduotojo, tai protestas 

įteikiamas SKK pirmininkui.  

Pretenziją pasirašusiems sportininkams rekomenduojame prieš kiekvieną LMRČ etapą 

pakartotinai pasiskaityti LMRČ Reglamentą, Lietuvos automobilių ralių taisykles T-2019 ir 

Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksą. 
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