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2021 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS 
STEBĖTOJO ATASKAITA 

 

Ralio pavadinimas:  “Rally Žemaitija - 2021”  Varžybų data: 2021 m. birželio 4-5 d.d.  
 
Ataskaitą paruošė:      Arturas Gailius                                    Email: arturas@gailius.eu  
 
Ataskaitos data: 11.06.2021 

 

Varžybų apibūdinimas ir trumpa santrauka apie ralį:  
                                    Lietuvos automobilių ralio čempionato I-asis etapas, 
                                    ProfiAuto Lenkijos Ralio Čempionato I-asis etapas. 
 
Ralio štabas ir Serviso parkas  Kelmės centre, šventiška dalyvių ir žiūrovų nuotaika. Nuolatinis “judesys ir 
vaizdas” pačiame miesto centre, daug “stiprių” dalyvių ir nematytų sportinių automobilių prisidėjo prie  
automobilių sporto populiarinimo.  
Gražus autosporto renginys kurio buvo pasiilgę tiek dalyviai tiek ir žiūrovai.  
 
 
Ralio Štabo vieta: Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė  
 

Bendras ralio ilgis (km) 
 

290,51 Bendras GR ilgis (km) 107,99 

Vienintelis  GR kilometras (km)  Santykis GR / pervažiavimų (%)    37,17 % 

Ilgiausias GR (km) 
 

17,75 Trumpiausias GR (km) 1,68 

GR danga km (žvyras, asfaltas) 
 

106,31/1,68 Vidutinis greitis (km/val)  

Greičiausias GR (km/val) /10/ 
 

129,65    Lėčiausias GR (km/val)   /1/ 83,19 

 
DALYVIŲ STATISTIKA 
 

Įskaita VISO LARČ
1 

LARČ 
2 

LARČ
3 

LARČ
4 

LARČ 
5 

LARČ
6 

LARČ 
7 

LARČ
8 

LARČ 
9 

Histo 
ry 

Pateikta 
paraiškų   

107           

Startavusių 
kiekis 

102 
 

 
  

   
 

  

Finišavusių 
kiekis 

82 
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NUGALĖTOJAI (UŽPILDYTI VISAS KATEGORIJAS) 
 

Pozicija I-as Vairuotojas (Tautybė) / 
II-as Vairuotojas (Tautybė) 

Automobilis Įskaita 

1-as 
absoliučiai 

Vaidotas Žala       LTU                                     
Andris Malnieks   LVA 

Škoda Fabia R5  

2-as 
absoliučiai 

Martynas Samsonas      LTU                
Ervinas Snitkas               LTU  

Ford Fiesta N5+  
 

3-as 
absoliučiai 

Vladas Jurkevičius         LTU                      
Aisvydas Paliukėnas      LTU 

Škoda Fabia Rally2 evo  
 

LARČ 1 Martynas Samsonas   LTU              
Ervinas Snitkas            LTU 

Ford Fiesta N5+  

LARČ 2 
 

Vaidotas Žala              LTU                              
Andris Malnieks         LVA 

Škoda Fabia R5  

LARČ 3 Paulius  Beniušis       LTU                         
Audrius  Šošas           LTU 

Mitsubishi Lancer Evo IX  

LARČ 4 Justas  Simaška        LTU                        
Titas  Simaška          LTU 

Ford  Fiesta Rally 4  

LARČ 5 Vytautas Švedas         LTU                 
Žilvinas  Sakalauskas  LTU 

Mitsubishi Lancer Evo IX  

LARČ 6 Justas  Tamašauskas    LTU              
Vaidas  Šmigelskas       LTU 

BMW M3  

LARČ 7 Deividas Gezevičius      LTU                          
Tomas Nenartavičius   LTU 

Honda Civic  

LARČ 8 Audronis  Gulbinas      LTU                       
Vytis  Pauliukonis        LTU 

Honda Civic Type-R  

LARČ 9 Marius  Vėgėlė                 LTU                            
Renaldas  Gegužinskas    LTU 

BMW E46  

History Saulius Zurlys            LTU                 
Aurimas  Kropas       LTU 

BMW 316  
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VARŽYBŲ OFICIALŪS ASMENYS 
 

Pareigybė Vardas, pavardė El. pašto adresas 

Varžybų vadovas Donatas Liesis donatas.liesis@vdu.lt 

Varžybų vadovo pavaduotojas Darius Šileikis  

SKK pirmininkas Arnas Paliukėnas  
Sporto Komisaras Gražvydas Smetonis  

Sporto Komisaras Krzysztof Maciejewski   
LASF Stebėtojas Arturas Gailius arturas@gailius.eu                                        

PZM Stebėtojas Jarosław Noworól     

Trasos ir saugumo viršininkas Edvinas Vašteris edvinas.rally@gmail.com 

Vyriausias gydytojas Vida Valantinaitė  

Teisėjas ryšiams su dalyviais Tadas Vasiliauskas tadas.vasiliauskas@lasf.lt 
Tech. komisijos pirmininkas Saulius Stanaitis  

Vyriausias laikininkas Gintautas Firantas  
Vyr. sekretorė Rasa Jakienė jakrasa@gmail.com 

 

 
 
 
Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  
 

1 Geri ir smagūs greičio ruožai; 

2 Daug labai stiprių dalyvių; 
3 Žiūrovų elgesys trasoje. 

 
 
 
 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 
 

1 Maršrutinė kortelė; 

2 Patekimo į HQ patalpas kontrolė; 

3 Papildomas teisėjų ir tvėrėjų instruktavimas prieš varžybas 
  
 
 
 
 

Pažymėti šį lauką, jei manote, jog turi būti pranešta LASF apie rimtas varžybų saugos spragas: ☐   
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1. BENDRA VARŽYBŲ ORGANIZACIJA 
 

1.1 Dokumentacija ir komunikacija prieš ralį ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Terminų laikymasis, dokumentų paruošimo kokybė, publikavimas oficialiame puslapyje, taisymai, 
pakeitimai. 

Pastabos: 
Turint omenyje, kad ralio dalyvių buvo daugiau nei tikėtasi, išvengti dokumentų 
koregavimų ir taisymų nepavyko. 

 

1.2 Žemėlapiai, ralio gidas, programa  ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai: Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos:: 

Ralio gidas išleistas du kartus. Pirmasis leidimas - išankstinė ralio informacija su ralio 
istorija, kontaktais ir linkėjimais. Antrasis leidimas- dalyvių sąrašai, GR žemėlapiai ir etc. 
Informacija išsami, kokybiška, pateikta lietuvių ir anglų (dalinai)kalbomis.  

 

1.3 Ralio štabas (HQ) ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Bendrinė situacija, atstumas nuo SZ, oficialiems asmenims skirtos patalpos, įranga, 
patekimas, FIA/LASF matomumas. 

Pastabos: 

Ralio štabas įrengtas tradicinėje vietoje, iki Serviso zonos - 50 metrų. Iškeltos  LT, LASF 
ir užsienio šalių dalyvių vėliavos. Oficialiems asmenims skirtos patalpos atitiko 
reikalavimus. Neteko girdėti nusiskundimų dėl įrangos, maisto ir/ar pan. trūkumo. 
Ralio dieną patalpos buvo pažymėtos.  

Turbūt didžiausia problema - nebuvo apsaugos darbuotojo galinčio kontroliuoti 
asmenis turinčius teisę patekti į HQ,  todėl į ralio štabą, be jokių trukdžių, galėjo patekti 
pašaliniai asmenys. (B) 

 

1.4 Serviso Zona ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Bendrinė situacija, konfigūracija/išdėstymas, žemėlapis, patekimas, danga, kuro 
užpildymas, padangų žymėjimo zona, kita. 

Pastabos: 

Servisas, kaip ir ralio štabas, tradicinėje vietoje, gatvė prie ralio štabo. Kadangi dalyvių 
sąrašas netrumpas, tai ir Serviso zonai vietos reikėjo daug. Bet organizatoriai sėkmingai 
išsprendė gatvės gyventojų problemas. Gyventojų nusiskundimų dėl apriboto eismo 
girdėti neteko.  Kuro zona aptverta, sudėti paklotai. Organizatoriaus svetainėje 
paskelbta tik senoji Serviso parko schema. (iki 80 dalyvių) 

Ekipažai pradėjo įsiruošinėti savo zonas dar neuždarius eismo gatvėje, todėl formavosi 
“kamščiai”, kas yra nesaugu. (B) 

 

1.5 Organizatoriaus el. puslapis ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Bendras prisistatymas, pateiktos informacijos aiškumas, informacijos atnaujinimas 
varžybų metu, elektroninė varžybų lenta. 
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Pastabos: 

Organizatoriaus puslapis http://rallyzemaitija.lt, LT ir EN kalbomis.  Įkelta dalyviams, 
žiūrovams ir media naudinga informacija susijusi su raliu “Žemaitija 2021” 

Visa informacija, ralio metu, buvo skelbiama www.autorally.lt  

1.6 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Bond/ATA karnetai, importas/exportas, bendri patarimai, pagalba, nusimanymas, 
registracijos. 

Pastabos: Nusiskundimų neteko girdėti. 

 

1.7 Aplinkosaugos iniciatyvos ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Aplinkosaugos politika, komunikacija žiūrovams, atliekų tvarkymas, žemės ir vandens 
užterštumas, viešasis transportas. 

Pastabos: 

Visuose ralio “taškuose” buvo konteineriai šiukšlėms ir įrengti laikini WC. Aišku visada 
norėtųsi kad WC būtų kuo daugiau,ir jie būtų kiek įmanoma švaresni.  Pasiūlymas 
ateičiai - pagalvoti kaip atitinkamos tarnybos galėtų WC išvalyti/išplauti, nes kartais 
vienas šios įrangos naudotojas, būdelę sugeba paversti “nenaudojama”.                
Serviso parke ir  Kuro zonose buvo naudojami paklotai. 

 

2. VARŽYBŲ EIGA 
 

2.1 Oficiali komunikacija su dalyviais ir oficialiais asmenimis ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Oficialių dokumentų komunikacija, vairuotojų instruktažas, Oficiali Varžybų Lenta ir kiti 
komunikacijos būdai. 

Pastabos: 

Dokumentai varžybų lentoje buvo kabinami laiku, informacija prieinama. Teisėjas 
ryšiams su dalyviais dirbo pagal numatytą planą. Informacija varžybų metu buvo 
pateikiama ir interneto svetainėje www.autorally.lt.  Operatyviam informacijos 
pateikimui CRO ir CoC naudojo Whatsapp programėlę. 

 

2.2 Pagrindiniai oficialūs asmenys ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Pagrindinių oficialių asmenų patirtis (Varžybų vadovas, Trasos ir saugumo viršininkas, 
GR vyresnieji, Teisėjas ryšiams su dalyviais, Techninės komisijos pirmininkas), užsienio 
kalbų mokėjimas. 

Pastabos: Visi pagrindiniai varžybų oficialūs asmenys turi didelę patirtį.  

 

2.3 Administracinė komisija / Techninė komisija ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Vieta, organizavimas ir grafikai. 

Pastabos: 

Administracinės ir Techninės komisijų darbo vietos tinkamos, viskas vyko numatytu 
laiku. Tačiau, kadangi Administracinės komisijos laikai buvo atšaukti, ekipažai 
registravosi laisvu grafiku, todėl formavosi eilės, o CoC ir CRO turėjo papildomą darbą. 

Manyčiau kad nevertėjo atsisakyti Administracinės komisijos grafiko dalyviams.  

http://rallyzemaitija.lt/
http://www.autorally.lt/
http://www.autorally.lt/
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2.4 Maršrutinė kortelė ☐ ☐  ☐ 

Sufleriai: 
Visos sekcijos vykdomos neviršijant greičio ribojimų, maršruto nuokrypiai, vėlavimai, 
kitos problemos. 

Pastabos: 

Reikia pripažinti, kad ralio maršrutinėje kortelėje jau buvo “užprogramuotas” ralio 
finišo vėlavimas, ko pasėkoje vėlavo ir apdovanojimų ceremonija. 

Vidutinis greitis ruožuose neviršytas, bet jau labia arti “ribos”. 

 

2.5 Dokumentai varžybų metu ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Saugos plano kokybė ir tikslumas, Media atstovų saugumo knygos, trasos saugos 
instrukcijos, Kelio knyga. 

Pastabos: 
Saugos Planas, Kelio Knyga, Saugos instrukcijos Media atstovams ir žiūrovams atitiko 
reikalavimus. 

 

2.6 Susipažinimas su trasa ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Patenkinanti programa, tilpimas į grafiko normas, greičio viršyjimai ir kiti incidentai. 

Pastabos: Susipažinimo grafiko laiko normos realios. Ekipažai buvo stebimi naudojant GPS įranga. 

 

2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Vieta, GR parinkimas, Testinio/Kvalifikacinio GR eiga, starto pozicijos pasirinkimas. 
Dedikuota serviso zona. 

Pastabos:  

 

2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos: 
Techniniai teisėjai dirbo numatytu grafiku. Nusiskundimų, pastabų, prašymų - negauta. 

 

2.9 Kuro užpildymo zona ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Vieta, apsauga nuo gaisro, paklotai, patekimo kontrolė. 

Pastabos: 
Kuro zonų teritorijos aptvertos, paklotai buvo naudojami. Kuro zonoje buvusiai 
Kražiuose, reikėtų daugiau erdvės ir gesintuvų. 
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2.10 Greičio ruožai ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Sportinė kova tarp dalyvių, žiūrovų susidomėjimas, vidutiniai greičiai, bendra saugumo 
įranga, žiūrovų zonos, trasos sauga. 

Pastabos: 

Kadangi dalyvavo daug stiprių sportininkų, kova vyko iki pat finišo. Vidutinis greitis 
ruožuose neviršijo leidžiamų normų. 

GR1- Netinkamas aptvėrimas prie muziejaus pastatų ir kapinių posūkio vidinė dalis;  (B)                                                    
GR4 - Netinkamas tramplyno aptvėrimas, saugos vėlavimas; (B)                                            
GR5 - Paskutinė „sauga“ neteisingoje vietoje. 

„Nulinių“ automobilių sirenos neatitinka, o švyturėliai tik dalinai atitinka SVO 
Reglamentą. Vienintelis su tinkamu garsu ir vaizdu - „01“. 

 

2.11 Saugumas ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Saugumo įranga, žiūrovų zonos, trasos saugos darbuotojų apmokymas, saugos plano 
kokybė, saugumo informacija žiūrovams, saugumo instrukcijos žiniasklaidai. 

Pastabos: 

Saugos planas išsamus. Žemėlapiai kokybiški. Knygos storis - „ant ribos“.                       
Visi GR saugos vyr. teisėjai su patirtimi. GR saugoje dirbo ir uniformuoti LŠS nariai 
(šauliai). Tikiu kad šaulių dalyvavimas tikrai pasiteisino, bet ateičiai manyčiau būtų 
tikslinga visiems šauliams dėvėti ryškiaspalves liemenes, kadangi esant saugos postui 
miške, jie susilieja su aplinka ☺ 

 

2.12 Super Greičio Ruožas (jei vykdomas) ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai: Formatas, žiūrovų susidomėjimas. 

Pastabos:  

 

2.13 Laiko matavimas / Sekimo įranga ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Įranga, rezultatų valdymas,, sekimo įrangos tikslumas. Informacija suteikiama sekimo 
įrangos, komunikacija su dalyviais. 

Pastabos: Nusiskundimų negauta. 

 

2.14 Ralio kontrolė ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Įranga, galimos erdvės darbui, dalyvaujantys oficialūs asmenys. 

Pastabos: 

Ralio kontrolės centras erdvus, įrengtos tinkamos darbo vietos oficialiems asmenims. 
Ekipažai buvo sekami GPS pagalba, informacija pateikiama dideliame ekrane, aiškiai 
matoma. 
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2.15 Podiumas, ralio pabaiga, Uždaras Parkas ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Vieta, žiūrovų susidomėjimas, procedūros, nacionalinės vėliavos, FIA/LASF 
matomumas. 

Pastabos: 

Vieta Kelmės centre, daug žiūrovų,  graži šventė miestui, gyventojams ir dalyviams.                                                                       
Apdovanojimų ceremonija pradėta 2020m. Nugalėtojų apdovanojimu.                       
Ralio “Žemaitija 2021” nugalėtojų apdovanojimai, deja persikėlė į vėlesnį laiką, nei 
buvo numatyta Programoje, nes vėlavo ralio finišas. (B) 

 

2.16 Techninis tikrinimas po ralio finišo ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Vieta, turima įranga, patekimo kontrolė, tikrinami automobiliai. 

Pastabos: 

Tech.patikrinimas po finišo buvo atliekamas pagal numatytą planą. Neatitikimų Tech. 
reikalavimams nenustatyta. Tech. teisėjų nusiskundimų dėl darbo sąlygų negauta. 

 

P.S.  Tech. komisaras turi pasiūlymų kaip patobulinti svėrimo įrangą !!! 

 

3. REKLAMA IR ŽINIASKLAIDA 
 

3.1 Ralio reklama ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Vietos reklama, reklama, vietos institucijų palaikymas, renginio populiarumas. 

Pastabos: 

Išankstinė renginio reklama buvo vykdoma socialinių tinklų pagalba (facebook). 
Artėjant varžybų dienai - www.15min.lt ir r/s “Radiocentras” eteryje. Varžybų dieną - 
“Radiocentro”eteryje. 

 

3.2 Žiniasklaidos infrastruktūra ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Spaudos Centras, akreditacijos ir lentelės, Žiniasklaidos saugumo knyga, spaudos 
konferencijos, Žiniasklaidos zonos. 

Pastabos: 
Žiniasklaidos atstovai turėjo atskirą patalpą. Organizatorius paruošė ir supažindino 
media atstovus su saugumo reikalavimais. 

 

3.3 Žiniasklaidos apimtys  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai: Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos: Neturiu informacijos. 

 

4. KITOS PASTABOS 
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