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LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2019-07-09 d. (antradienis) 18:00 val., LASF patalpose, 

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

 

Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis (TŽ), vicepirmininkas Audrius Beresnevičius 

(AB), komiteto nariai: Tomas Savickas (TS), Artūras Gailius (AG), Mindaugas Čepulis (MČ) Saulius 

Stanaitis (SS), Algirdas Bilevičius (BA) 

Taip pat dalyvavo: LASF Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas (TV), LASF Viceprezidentas 

Kastytis Torrau (KT), Tadas Zdanevičius (TZ), Ingrida Savickienė (IS), Donatas Liesis (DL), LASF 

Stebėtojas Remigijus Bilevičius (RB). 

Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis  

Posėdžio sekretorius: Audrius Beresnevičius 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. LARČ II-o etapo „Rally Žemaitija” aptarimas, svartymas dėl depozito grąžinimo organizatoriui 

ir stebėtojo ataskaitos tvirtinimo. 

2. Dariaus Matulio kandidatūros LASF stebėtoju tvirtinimas IV-am LARČ etapui “Rally 

Elektrėnai”. 

3. LARČ, LARSČ ir LMRČ naujų logotipų tvirtinimas. 

4. LMRČ II-o etapo "Gravel Fest Rally” aptarimas. 

 

Klausimų nagrinėjimas: 

1. LARČ II-o etapo „Rally Žemaitija” aptarimas, svartymas dėl depozito grąžinimo 

organizatoriui. 

Svarstyta: RB pristatė LASF stebėtojo ataskaitą. Išsakė savo kaip LASF stebėtojo teigiamus 

pastebėjimus, matomas praeitų metų renginio organizavimo pastebėtų trūkumų ištaisymas, ženkliai 

pagerėjo renginio kokybė. Kaip taisytinas varžybų puses RB įvardino, jog turi būti skiriamas didesnis 

dėmesys saugos plano ir kelio knygos sudarymui, nemažai trūkumų/klaidų ralio dokumentuose, prasta 

spaudos ir foto kokybė. RB pasigedo oficialios varžybų lentos antrą varžybų dieną. TS informavo, jog 

oficiali varžybų lenta buvo pernešta iš sporto centro penktadienį ir visa informacija joje buvo pateikiama. 

RB pažymėjo, jog tuomet patikslins stebėtojo ataskaitą ir 1 balu pakels 1.1.4. punkto vertinimą. 

 TŽ informavo, jog buvo gauta iš sportininkų nusiskundimų dėl GPS įrangos nepatogaus 

tvirtinimo, t.y. kai kuriuose automobilių modeliuose dėl saugos lankų konfigūracijos sunku rasti tinkamą 

vietą tvirtinimui, todėl rekomenduojama patobulinti tvirtinimo principą arba įrenginį perdaryti taip, jog 

būtų galima montuoti kitose vietose ir valdymą atvesti prie šturmano laido pagalba. Taip pat buvo gauta 

nusiskundimų iš sportininkų dėl skirtingų serviso zonos vietų pirmą ir antrą ralio dieną, kas apsunkina 

darbus didesnėms komandoms. TS informavo, jog serviso zonos buvo pasirinktos dvi, dėl to, jog Kelmės 

savivaldybė davė leidimą uždaryti pagrindinę miesto gatvę tik šeštadienį. TŽ rekomendavo nekeisti 

serviso zonos vietos organizuojant ralį dviejų dienų formatu. TS informavo, jog kitiems metams bus 

ieškoma sprendimų su gatvės uždarymo galimybe dviem ralio dienoms arba bus grįžtama prie vienos 

dienos ralio formato. 

 Taip pat RK paprašė paaiškinti organizatorių dėl įvykusios situacijos tarp J.Sluckaus/P.Reiso ir 

D.Čiutelės/D.Pranciulio, kai J.Sluckaus/P.Reiso ekipažas įvažiavo į griovį ir P.Reisas sustabdė 

D.Čiutelės/D.Pranciulio ekipažą ir jiems nebuvo kompensuotas prarastas laikas, ko pasekoje šis ekipažas 

prarado poziciją savo įskaitoje. DL informavo, jog nebuvo toje vietoje nebuvo GPS signalo, todėl 

nebuvo galimybės nustatyti šio fakto ir atstatyti prarasto laiko. TŽ ir KT priminė, jog su šia GPS įranga 



buvo panašios problemos ir pernai metų LARČ etape „Rally Classic“, todėl norint užtikrinti saugumą ši 

įranga turi būti tobulinama. DL pateikė, jog pagal reikalavimus GPS saugumo įranga neprivalo turėti 

šios funkcijos, jog būtų galima peržiūrėti GPS informaciją esant panašioms situacijoms. Taip pat šioje 

situacijoje priimti sprendimą būtų padėję jeigu D.Čiutelės/D.Pranciulio ekipažas būtų turėjęs filmuotą 

medžiagą iš automobilio vidaus, tačiau neturėjo įmontuotos video kameros automobilyje. RK planuoja 

peržiūrėti GPS saugumo įrangos reikalavimus ateinantiems metams siekiant išvengti tokių situacijų. 

Siūlyta: LARČ II-ą etapą “Rally Žemaitija” laikyti sėkmingai įvykusiu, grąžinti organizatoriui depozitą, 

ir patvirtinti LASF stebėtojo ataskaitą. 

  

Balsuota:  UŽ – 6  

  NUSIŠALINO – 1  

   

Nutarta: LARČ II-ą etapą “Rally Žemaitija” laikyti sėkmingai įvykusiu, grąžinti organizatoriui 

depozitą, ir patvirtinti LASF stebėtojo ataskaitą. 

 

 

2. Dariaus Matulio kandidatūros LASF stebėtoju tvirtinimas IV-am LARČ etapui “Rally 

Elektrėnai”. 
Svarstyta: RB informavo, jog dėl sveikatos problemų negali dirbti LASF stebėtoju IV-ame LARČ etape 

„Rally Elektrėnai“ ir siūlo šiam etapui LASF stebėtoju skirti Darių Matulį. 

Siūlyta: LASF stebėtoju IV-am LARČ etapui „Rally Elektrėnai“ paskirti Darių Matulį. 

 

Balsuota:  UŽ – vienbalisiai  

 

Nutarta: LASF stebėtoju IV-am LARČ etapui „Rally Elektrėnai“ paskirti Darių Matulį. 

 

 

3. LARČ, LARSČ ir LMRČ naujų logotipų tvirtinimas. 
Svarstyta: TŽ pristatė galutinius LARČ, LARSČ ir LMRČ logotipų variantus gautus iš logotipų kūrimo 

konkursą laimėjusio Luko Gimžausko (LG). Taip pat LG papildomai parengė logotipų naudojimo 

„brandbook“. 

Siūlyta: Patvirtinti LARČ, LARSČ ir LMRČ naujai sukurtus logotipus. 

 

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

 

Nutarta: Patvirtinti LARČ, LARSČ ir LMRČ naujai sukurtus logotipus. 

 

 

4. LMRČ II-o etapo "Gravel Fest Rally” aptarimas. 
Svarstyta: TZ informavo, jog tiek dalyviai tiek ir organizatoriai patenkinti įvykusiu etapu. Tai pat 

organizuojant neišvengta ir smulkių klaidų, tačiau į tai bus atsižvelgta ir bus ištaisyta organizuojant 

kitąmet. Taip pat daug naudos sportininkams davė prieš etapą organizuotas seminaras apie stenogramos 

sudarymą. KT iškėlė diskusiją dėl Egidijaus Janavičiaus iškelto klausimo dėl LMRČ žvyriniuose 

etapuose naudojamų padangų. Prieita išvados, jog pagal pateiktą išaiškinimą dėl šiame LMRČ etape 

leidžiamų naudoti padangų vistiek lieka vietos interpretacijoms ir šį išaiškinimą ateityje reikėtų tikslinti. 

Siūlyta: LMRČ II-ą etapą “Gravel Fest Rally” laikyti sėkmingai įvykusiu. 

 

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

 

Nutarta: LMRČ II-ą etapą “Gravel Fest Rally” laikyti sėkmingai įvykusiu. 

 

 

 

 

 



Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 3 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tomas Žemaitis  

 

Posėdžio sekretorius:    Audrius Beresnevičius 

 


