
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2020-4 

2020-06-15 
 
 
LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2020-06-15 d. (pirmadienis) 19:00 val., el. ryšio 
priemonėmis, baigtas 21:30 val. 
 
Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis (TŽ), vicepirmininkas Mindaugas Čepulis (MČ), 
komiteto nariai: Saulius Stanaitis (SS), Ramūnas Čapkauskas (RČ). 
Nedalyvavo: Algirdas Bilevičius (AB), Dominykas Butvilas (DB), Artūras Gailius (AG) 
Taip pat dalyvavo: LASF Viceprezidentas laikinai einantis Prezidento pareigas Kastytis Torrau (KT), 
LASF gen. sekretorius Tadas Vasiliauskas (TV),  
Svarstant I darbotvarkės klausimą dalyvavo: Ingrida Savickienė (IS), Donatas Liesis (DL). 
 
Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis  
Posėdžio sekretorius: Mindaugas Čepulis 
 
Darbotvarkės klausimai: 

1.   „Rally Žemaitija 2020“ varžybų aptarimas. 
2.   LARČ Reglamento priedo Nr.14 tvirtinimas. 
 

 
1.   „Rally Žemaitija 2020“ varžybų aptarimas. 

Svarstyta: Posėdžio metu buvo aptartos „Rally Žemaitija 2020“ varžybos bei šios varžybose planuojama 
naudoti GPRS/GSM/GPS saugos ir kontrolės įranga. Komitetas išreiškė susirūpinimą, kad „Rally 
Žemaitija 2020“ metu planuojama naudoti ne ta įranga, kuri yra numatyta LARČ reglamente. IS pasakė, 
kad LARČ reglamente nurodyto įrangos specifikacijos priedo nėra ir negali juo vadovautis. IS pasakė, kad 
dėl Covid-19 situacijos yra sumažėjusi remėjų parama varžyboms, todėl taupymo sumetimais norėtų 
naudoti savo turima saugos ir kontrolės įranga. TŽ pasakė, kad dėl saugos įrangos tiekėjo LARČ buvo 
vykdoma tiekėjų paklausa, kurioje dalyvavo Kelmės ASK ir UAB „4 Rally“ ir priedas bus parengtas pagal 
laimėjusio tiekėjo įrangos specifikaciją. Priedas Nr. 14 bus patvirtintas šiandien II darbotvarkės klausimu. 
IS informavo, kad jie teikdami kainas RK negalvojo, kad dalyvauja konkurse. TŽ atsiprašė, kad vėluoja 
parengti Priedą Nr. 14, tačiau LARČ reglamentas aiškiai pasako, kad turi būti naudojama ta įranga kuri 
yra patvirtinta RK protokolo Nr. 2020-1 (2020-01-15).  
RČ informavo, kad sportininkai nenori dalyvauti varžybose, kuriose saugos ir kontrolės įranga 
yra nepatikima, todėl varžybų organizatorius privalo užtikrinti dalyvių saugumą netaupant lėšų. 
TV pasakė, kad Kelmės ASK savo įrangą gali testuotis mažesniuose renginiuose, tokiu būdų būtų 
keliamas ir mažesnių varžybų, testų lygis, būtų galima išgaudyti įrangos bėdas, bei GPS 
adminsitratoriai dirbantis su įranga įgautų patirties. 
Po ilgų diskusijų IS informavo, kad LARČ dalyviams (bei Rally Žemaitija visos distancijos 
lyviams) bus pateikiama RK patvirtinta saugos ir kontrolės įranga, tačiau LARSČ ir kitiems 
dalyviams bus naudojama kita, Kelmės ASK turima įranga. 
DL informavo, kad „Rally Žemaitija 2020“ organizatorius planuoja naudoti savo registracijos, 
rezultatų skelbimo sistemą. TŽ pasakė, kad RK prašo ir rekomenduoja visiems LARČ 
organiozatoriams naudotis autorally.lt platforma, kadangi per išplėstinį susitikimą su 
bendruomene to prašė sportininkai, kadangi jiems papraščiau naudotis viena sistema viso sezono 
metu.  
IS ir DL informavo, kad apie savo sprendimą informuos vėliau. 



 
 
 
 
 

2.   LARČ reglamento priedo Nr. 14 tvirtinimas 
Svarstyta: TŽ pristatė LARČ reglamento priedą Nr. 14, kuriame nurodoma GPRS/GSM/GPS saugos ir 
kontrolės įrangos specifikacija. Specifikacija buvo pateikta RK metų pradžioje, kai buvo vykdoma tiekėjų 
apklausa. KT informavo, kad kokybiška saugos ir kontrolės įranga leidžia greičiau reaguoti į incidentus 
trasoje, todėl tai labai svarbus saugos elementas. RČ psakė, kad jis bijotų dalyvauti varžybose, kuriose 
būtų naudojama nepatikima saugos įranga ir varžybų organizatorių taupymas saugumo sąskaita yra 
nesuprantamas, tuo labiau, kad apie tai jau buvo kalbama per išplėstini susirinkimą su bendruomenę. 
TV pasakė, kad reikia parašyti rekomendacijas LARČ organizatoriams dėl autorally.lt platformos 
naudojimo. 
 
Siūlyta: Patvirtinti LARČ reglamento Priedą Nr. 14 ir pateikti tvirtinti LASF Tarybai. Parašyti ir išsiųsti 
rekomendaciją LARČ organizatoriams dėl autorally.lt platformos naudojimo. 
 
 
Balsuota:  UŽ – VIENBALSIAI 
 
Nutarta: Patvirtinti LARČ reglamento Priedą Nr. 14 ir pateikti tvirtinti LASF Tarybai. 
 
 
 
Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 2 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tomas Žemaitis  
 
Posėdžio sekretorius:    Mindaugas Čepulis 


