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2021 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS 
STEBĖTOJO ATASKAITA 

 

Ralio pavadinimas:  “ORLEN Lietuva RALLY - 2021”  Varžybų data: 2021 m. liepos 9-10 d.d.  
 
Ataskaitą paruošė:      Arturas Gailius                                    Email: arturas@gailius.eu  
 
Ataskaitos data: 16.07.2021 

 

Varžybų apibūdinimas ir trumpa santrauka apie ralį:  
                                    Lietuvos automobilių ralio čempionato II-asis etapas. 
 
 
 
 
 
Ralio Štabo vieta: Virvytės g. 1 Užventė, (kavinė “Zaventė”)   
 

Bendras ralio ilgis (km) 276,12 / 267,49 Bendras GR ilgis (km) 102,08 / 95,15 

Vienintelis  GR kilometras (km)  Santykis GR / pervažiavimų (%) 36,97  

Ilgiausias GR (km) /14/ 9,10 Trumpiausias GR (km) /2;5/ 5,69 

GR danga % (žvyras, asfaltas) 99 / 1 Vidutinis greitis (km/val)  

Greičiausias GR (km/val) /10 / 138,02 Lėčiausias GR (km/val)   / 11 / 107,12 

 
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   

64           

Startavusių 
kiekis 

62           

Finišavusių 
kiekis 

38            
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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 

Valerii Gorban               UKR                      
Sergei Larens                 EST 

BMW-MINI Jonh Cooper 

Works WRC 

 
 

LARČ 1 
Martynas Samsonas   LTU              
Ervinas Snitkas            LTU 

Ford Fiesta N5+ 
 

LARČ 2 
 

Vaidotas Žala              LTU                              
Andris Malnieks         LVA 

Škoda Fabia R5  

LARČ 3 ___   

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 
Saulius Trapuila            LTU                     
Mindaugas Meilūnas   LTU 

BMW M3 
 

LARČ 7 
Deividas Gezevičius       LTU                        
Tomas Nenortavičius    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 ___   
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VARŽYBŲ OFICIALŪS ASMENYS 
 

Pareigybė Vardas, pavardė El. pašto adresas 

Varžybų vadovas Edvinas Vašteris edvinas.rally@gmail.com 

Varžybų vadovo pavaduotojas Darius Šileikis  
SKK pirmininkas Arnas Paliukėnas  

Sporto Komisaras Šarūnas Liesis  
Sporto Komisaras Remigijus Bilevičius  

LASF Stebėtojas Arturas Gailius arturas@gailius.eu                                        

   

Trasos ir saugumo viršininkas Artūras Dzevintauskas  

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 Reneta Breivienė  

GPS administratorius Tomas Meškauskas  
 

 
 
 
 
Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  
 

1 Aštri sportinė kova 
2 “Nulinių” automobilių paruošimas 

3 Teisėjų darbas ir pastangos. 

 
 
 
 
 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 
 

1 Organizatorių atstovas - (ralio direktorius) 
2 Atidesnis trasų parinkimas ir įvertinimas 

3 Papildomas saugos darbuotojų  instruktavimas 

  
 
 
 
 

Pažymėti šį lauką, jei manote, jog turi būti pranešta LASF apie rimtas varžybų saugos spragas: ☐   

 

 
 



A = Aukščiau standarto, C = Atitinka standartą, B = Žemiau standarto, U = Nepriimtina A C B U 
 

Puslapis 4 

1. BENDRA VARŽYBŲ ORGANIZACIJA 
 

1.1 Dokumentacija ir komunikacija prieš ralį ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: Dokumentai buvo pateikiami ir publikuojami laiku. Taisymų, deja - neišvengta.  

 

1.2 Žemėlapiai, ralio gidas, programa  ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai: Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos:: 

Ralio gidas išleistas du kartus. Ralio gido kokybė gera, dalyviams ir žiūrovams 
reikalinga/naudinga informacija pateikta laiku ir kokybiška.                                    
Sprendžiant pagal poros ralio žiūrovų (GR12 Stop-e) ir FB lankytojų atsiliepimus, kai 
kurie žmonės vis dar pageidauja ir popierinio informacijos varianto. 

 

1.3 Ralio štabas (HQ) ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Ralio štabas - kavinės „Zaventė“ antrame aukšte. Labai puiku kad patalpos buvo 
aprūpintos kondicionieriais, erdvios. Atskira automobilių parkavimo aikštelė oficialiems 
asmenims. Informacinės lentelės (nuorodos) - buvo. Nuo ralio HQ iki SZ - 2,7 km, iki TK 
- 2,3 km. Nuorodos sankryžose buvo. Manau, kad jei prie ralio štabo būtų buvusios 
Lietuvos, LASF ar ralio organizatorių/rėmėjų vėliavos ir/ar reklamos ir pan. kavinės ir/ar 
ralio štabo lankytojams teigiamų (šventiškų) emocijų būtų sukėlusios daugiau.  
Asmeniškai man,  AK salėje, norėjosi daugiau šviesos.                                                                                                       
Organizatorius neskyrė ralio direktoriaus, ar bent savo atstovo ryšiams su oficialiais 
ralio asmenimis, todėl šitas funkcijas bandė atlikti Varžybų vadovas.(B) Bet puikiai 
žinome, kad Vadovas ir taip turi daug veiklos, todėl jam visur spėti, yra neįmanoma. 
Nebuvo Wi-Fi ryšio skirto oficialiems asmenims.(B) Nebuvo Saugos darbuotojo, 
kontroliuojančio asmenų patekimą į HQ, bet pastabų/nusiskundimų dėl pašalinių 
asmenų iš oficialių asmenų negirdėjau.   (Žr. Pastabos)           

 

1.4 Serviso Zona ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Paruošta kokybiška “Serviso knyga” su visa komandai reikalinga informacija.        
Serviso vietos nebuvo išanksto priskirtos ir pažymėtos, todėl SZ teisėjams teko 
“paprakaituoti” skirstant vietas ralio dalyviams.                                                                  
Šalia Serviso zonos - buvo maitinimo įstaiga.                                                                                                                                     
Kadangi ralio dalyviai SZ būklę ir kokybę vertino pagal ralio “Žemaitija- 2021” SZ vietą ir 
dangą, tai dalyvių pastabų dėl vietos, dangos, švaros - buvo.           
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1.5 Organizatoriaus el. puslapis ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Oficialios informacijos pateikimui organizatorius naudojo www.autorally.lt platformą, 
bei Apps “Sportity”. Įkelta dalyviams, žiūrovams ir media naudinga informacija.                                                   

Informacijos apie ralį sklaidai ir reklamai sukurta atskira FB svetainė, Youtube 
platformoje talpinti reklaminiai ir informaciniai video apie ralį.(A) 

1.6 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Ekipažų nusiskundimų dėl registracijos raliui - negauta.  

Organizatorius paruošė ir Youtube platformoje patalpino informacinį video apie ralį. 
Greičio ruožų apibūdinimas, danga, koordinatės ir etc. (A) 

 

1.7 Aplinkosaugos iniciatyvos ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 
Nusiskundimų/pastabų dėl WC ar šiukšlių konteinerių trūkumo / būklės, negauta.               
Serviso 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: 

Ralio dokumentai oficialioje lentoje buvo kabinami laiku, informacija prieinama.        
Ralio dokumentai elektroninėje varžybų lentoje - www.autorally.lt.                         
Teisėjas ryšiams su dalyviais, dirbo pagal numatytą planą.                                        
Maloniai nuteikė Apps-o “Sportity” panaudojimas,(A) bet pasigedau dokumentų 
įkėlimo datos / laiko...                               

 

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 Oficialūs ralio asmenys - turi didelę patirtį, išskyrus Trasos ir saugumo viršininką, 
bet ir jis savo pareigas atliko gerai. Dėl užsienio kalbų mokėjimo- problemų nekilo. 

  

http://www.autorally.lt/
http://www.autorally.lt/
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2.3 Administracinė komisija / Techninė komisija ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Vieta, organizavimas ir grafikai. 

Pastabos: 

AK - kavinėje “Zaventė”. Vietos pakankamai, viskas vyko laiku. Pagirtina kad dalyvių 
srautai nesikirto, t.y. pro vienas duris įėjo, pro kitas išėjo.                                                             
TK - UAB “UNO Transport”. Vietos pakankamai, dirbo pakankamai teisėjų. Dalyvių 
srautai nesikirto. Kietai “įmigus” kompiuteriui rodančiam LK laiką, TK teisėjai išsprendė 
šią problemą, eilės nesiformavo, viskas vyko laiku. Pastabų ar nusiskundimų iš dalyvių, 
AK ir TK teisėjų negauta. 

 

2.4 Maršrutinė kortelė ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

MK buvo patikslinta ir paskelbta www.autorally.lt - 2021-06-28;                                      
Puiku, kad ralis vyko tiksliai pagal tvarkaraštį, nereikėjo skelbti naujų starto laikų, 
nevėlavo skaičiavimas, preliminarių ir galutinių rezultatų paskelbimas(A).                                                                                                           

 

2.5 Dokumentai varžybų metu ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

SP paruoštas, atspausdintas ir surištas -  kokybiškai. Klaidų turinčių įtakos tarnybų 
darbui - nepastebėta.  SP priedai ir instrukcijos paruošti atskira knyga. Pateiktas ralio 
teisėjų sąrašas su kontaktais. Instrukcijos Media atstovams ir Saugos teisėjams 
išsamios.  KK - paruošta, atspausdinta ir surišta - kokybiškai. Klaidų Kelio knygoje 
neišvengta, bet ekipažų nusiskundimų dėl to, ralio metu, nebuvo.                               
(Ateičiai - manau kad jei ralyje dalyvauja bent vienas užsienio ekipažas, tai “Saugumo 
procedūra avarijos atveju” privalo būti ir užsienio kalba.) 

 

2.6 Susipažinimas su trasa ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 
Susipažinimas su GR vyko pagal paskelbta grafiką. Grafiko normos - realios. Ekipažai 
viršiję greitį, ar bandę susipažinimą pravažiuoti ne tam skirtu metu - nubausti. (GPS) 

 

2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Dalyvių pastabų dėl Testinio GR ilgio, dangos ir etc. - negauta.  Papildomuose 
Nuostatuose nurodyta kad maksimalus Testo dalyvių skaičius 30 ekipažų. Dalyvavo - 32 
ekipažai. 

 

 

http://www.autorally.lt/


A = Aukščiau standarto, C = Atitinka standartą, B = Žemiau standarto, U = Nepriimtina A C B U 
 

Puslapis 7 

2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos: Tech.komisija dirbo pagal iš anksto numatytą planą.  

 

2.9 Kuro užpildymo zona ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 
Kuro pildymo zona atitiko reikalavimus. (Zona aptverta juosta, buvo paklotai, 
gesintuvai). Pastabų/nusiskundimų - negauta. 

 

2.10 Greičio ruožai ☐ ☐  ☐ 

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

Pastabos: 

Nepaisant to, kad Lietuvos ralio ekipažai įpratę prie kitokio tipo trasų, sportinė kova 
vyko iki paskutinės akimirkos. Trasos labai greitos.                                                           
Ralio žiūrovai ir fanai, daugumoje, elgėsi saugiai.   

Panašu kad Organizatorius  ir Saugos ekspertas neatsižvelgė į kelio ypatumus bei ralio 
ekipažų ir jų technikos galimybes. (B)          GR-uose pasiekti vidutiniai greičiai:                                                                                
GR8 - 135.37 km/h;  GR9 - 131,46 km/h; GR10 - 138,02 km/h.(B) (Ekipažas St. Nr. 4).       

Varžybų vadovo sprendimu Nr.6, buvo “nuimtas” GR-13.                                                 
(Ši, nekasdieniška, situaciją labai išsamiai aprašyta SKK ataskaitoje, todėl nesiplėsiu.)                                                                                                        

 

2.11 Saugumas ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

GR-uose saugumą užtikrinančios tarnybos buvo. Galiu pagirti saugos brigada dirbusią 
GR2/5/8/10 (Saugos vyr. E.Kvietkauskas). (A)  Deja, kituose GR norėjosi atsakingesnio 
trasos saugos darbuotojų požiūrio į  jų atliekamą darbą.  

Labai profesionaliai ir tiksliai atliktas GR14 uždarymas. (A) 

Labai maloniai nustebino „Nuliniai“ automobiliai. Tiek sirenos, tiek ir švyturėliai atitiko 
SVO Reglamento reikalavimus. (A) 

 Asmeniškai man, kai kuriuose GR-ų vietose, norėjosi daugiau įspėjamųjų ženklų ar 
apsauginės juostos. 

 

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

Sufleriai: Formatas, žiūrovų susidomėjimas. 

Pastabos:  
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2.13 Laiko matavimas / Sekimo įranga ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Sekimo įranga (GPS) veikė. Rezultatai buvo pateikiami realiu laiku. Didelis ekranas 
ekipažų judėjimui sekti.  

Serveryje buvo nurodytas neteisingas GR 8/10 kilometražas (B)                                    
(6,90 km, nors faktiškai buvo 7,25km)                                                                                                                       

Pasiūlymas ateičiai - turėti (naudoti) rezervinį maitinimo šaltinį, kad dingus elektros 
srovei neiškiltų, net ir trumpalaikių, sutrikimų dėl ralio ekipažų ir tarnybų kontrolės. 

 

2.14 Ralio kontrolė ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Ralio kontrolės centras erdvus, įrengtos tinkamos darbo vietos. Patalpose įrengti 
kondicionieriai. Ekipažai ir tarnybos, sekami GPS pagalba, informacija pateikiama 
dideliame ekrane. 

Oficialūs asmenys, aprūpinti tinkamomis transporto priemonėmis. 

SKK posėdžiuose neteko pamatyti Organizatoriaus atstovo (-ų). (B) 

 

2.15 Podiumas, ralio pabaiga, Uždaras Parkas ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Starto - Finišo arka graži, patikimai pritvirtinta.  Papuošta LASF, LARČ  ir ralio rėmėjų 
logotipais.  Iškeltos Lietuvos valstybinė ir LASF vėliavos.                                                   
Bet nei ralio HQ, nei Starto, nei Finišo vietose nemačiau lenktynininkų atvykusių iš 
užsienio šalių, nacionalinių vėliavų... (Latvija, Ukraina, Estija, Lenkija) (B) 

 

2.16 Techninis tikrinimas po ralio finišo ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 
Tech. patikrinimas po ralio finišo, vyko pagal iš anksto numatytą grafiką. Neatitikimų - 
reikalavimams - nenustatyta.  

 

3. REKLAMA IR ŽINIASKLAIDA 
 

3.1 Ralio reklama ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 
Reklaminiai skydai ralio apylinkėse, reklamai naudotos Facebook ir Youtube 
platformos.  
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3.2 Žiniasklaidos infrastruktūra ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 
Žiniasklaidos atstovams paruošta saugumo instrukcija, skirta vieta darbui. Pastabų 
negauta. 

 

3.3 Žiniasklaidos apimtys  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai: Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos: Neturiu informacijos. 

 

4. KITOS PASTABOS 
 
P. 1.3 - Dėl ralio direktoriaus/organizatoriaus atstovo reikalingumo: 
 - Ralio HQ patalpose dingus elektrai, nežinia kur kreiptis. Elektros srovei atsiradus,  ir vėl 
dingus, patalpų Savininkas (?) atjungė kondicionierius, nes neužteko el.srovės. Vėliau, pakeitus 
“automatus” problema išsisprendė. 
 - Savaime suprantama, kad nelengva didelio renginio metu rasti pakankamai kokybiškų    
   nakvynės vietų visiems oficialiems asmenims, turbūt todėl vienas kambarys ir buvo be    
   dušo. 
 - Suprantu, kad HQ įsikūręs kavinės patalpose, ir oficialūs asmenys gali savarankiškai      
    pavalgyti, ar atsigerti kavos. Bet vandens atsargų vis dėlto norėtųsi turėti ir HQ. Kaip ir  
    išneštų nereikalingų indų ir taros. 
 - Dėl Wi Fi ryšio: nors šiais laikais mes visi turime interneto ryšį, kai kurie netgi ir neribotą, 
   bet skirtingų operatorių ryšio kokybė toje pačioje vietoje, gali būti skirtinga. Ir dirbant   
   “Online” režimu, tas nėra gerai. 
 - Nežinau pas ką paklausti apie 3.3 p. “Žiniasklaidos apimtys”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           
         



A = Aukščiau standarto, C = Atitinka standartą, B = Žemiau standarto, U = Nepriimtina A C B U 
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