
 

 

Lietuvos automobilių Sporto Federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2021-06 

2021-09-28 

 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2021-09-28 d. (antradienis) 19:00 val., LASF patapose, 

Savanorių pr. 56, Kaunas bei el. ryšio priemonėmis (ZOOM platforma), baigtas 22:15 val. 

 

Dalyvavo: LASF generalinis sekretorius l.e.p. ralio komiteto pirmininkas Tadas Vasiliauskas (TV), 

komiteto nariai: Paulius Mileška (PM, per ZOOM platformą), Artūras Gailius (AG, per ZOON platformą), 

Tadas Zdanavičius (TZ, per ZOOM platformą), Ramūnas Čapkauskas (RČ), Algirdas Bilevičius (AB) 

Taip pat dalyvavo: „Kuusamet Group Rally Elektrėnai 2021“ organizatorius  Žilvinas Juršys (ŽJ), ralio 

direktorė Inga Kačinskienė (IK), SKK pirmininkas Remigijus Bilevičius (RB). 

 

Posėdžio pirmininkas: Tadas Vasiliauskas  

Posėdžio sekretorius: Tadas Zdanavičius 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. „Kuusamet Group Rally Elektrėnai 2021“ varžybų aptarimas, svartymas dėl depozito 

grąžinimo organizatoriui ir LASF stebėtojo ataskaitos tvirtinimas; 

2. 2021 m. Ralio metinių apdovanojimų organizavimas; 

3. 2022 m. LARČ padangų tiekėjo konkurso sąlygų aptarimas; 

 

1. „Kuusamet Group Rally Elektrėnai 2021“ varžybų aptarimas, svarstymas dėl depozito 

grąžinimo organizatoriui ir LASF stebėtojo ataskaitos tvirtinimas. 

 

Svarstyta: AG pristatė LASF stebėtojo ataskaitą. Išsakė savo kaip LASF stebėtojo teigiamus ir neigiamus 

pastebėjimus.  

Kaip teigiamus pastabėjimus įvardino greitus ir meistriškumo reikalaujančius greičio ruožus. AG 

paminėjo, kad šis ralis buvo kompaktiškas, patogus tiek sportininkams tiek tarnyboms ir teisėjams. AG 

pagyrė išlaikyta ralio ritmą, kad ekipažai neturėjo per daug laiko atsipalaiduoti ar „nusėsti“, todėl sportinį 



temą ir ritmą galėjo išlaikyti visą dieną. Kaip trūkumus LASF stebėtojas įvardino prastą saugos darbuotojų 

instruktavimą ar instrukcijų nesilaikymą. 

AG pastebėjo, kad miestinio greičio ruožo sauga dirbo netinkamai, neužtikrino, kad žiūrovai 

nestovėtų pavojinguose vietose. 

 AG taip pat pastebėjo, kad tai jau kelintos varžybos, kad SAF bei „nuliniai“ ekipažai turi prastos 

kokybės garsinius signalus. AG parodė užfiksuotą vaizdinę medžiagą, kurioje palyginti du nuliniai 

ekipažai ir jų turimų švyturėlių skleidžiamas garsas. TV informavo RK, kad ieško įsigyti tinkamų 

švyturėlių su garsu bei mikrofonų, kurie būtų nuomojami ar tiesiog skolinami organizatoriams, kad būtų 

užtikrinamas SAF skleidžiamas tinkamas garsas ir daugiau tokių problemų nekiltų. RČ informavo, kad 

pakalbės su UAB „ALTAS“ atstovų, gal yra galimybė pagaminti spec. švyturėlius tinkamus tie, SAF tiek 

nuliniams ekipažams. 

 TV ir ŽJ diskutavo dėl nulinių ekipažų techninės patikros varžybų metu bei dėl nulinių ekipažų 

depozito grąžinimo. RK vieningai sutarė, kad nuo 2022 m. sezono, ralio nuliniams ekipažas depozitas bus 

grąžinamas tik po varžybų aptarimo ir LASF RK leidimo, kadangi situacija su nuliniais ekipažais išlieka 

nepatenkinama, daugelis ekipažu netinkamai pasirūpina garso įranga, kiti ekipažai nesilaiko jiems pavestų 

funkcijų ir t.t. Taip pat RK nutarė, kad 2022 m. įpareigos techninės komisijos teisėjus atidžiau tikrinti 

nulinius ekipažus ir jų turima įrangą. 

 TV informavo, kad RK turėtų atkreipti dėmesį, kad pastaruoju metu ralio techninės komisijose 

nedirba pakankamas teisėjų skaičius, kad būtų galima išsamiau, greičiau ir kokybiškiau patikrinti ralio 

dalyvius. RK nutarė siūlyti pakeitimus 2022 m. LASVOVT, kad kiekvienai ralio lygai būtų numatytas 

atitinkamas techninės komisijos teisėjų skaičius. TV paminėjo, kad jam nėra suprantama, kodėl LARČ 

etapuose dirba po 1 ar 2 techninės komisijos teisėjus, kaip tiek mažai teisėjų gali užtikrinti tinkamą, 

sklandų ir kokybiška techninės komisijos darbą.  

 TV pasiūlė, kad kitiems metams būtų galima visiems LARČ, LARSČ ir LMRČ etapams išpirkti 

Sportity programėlės teises, kad informacija ralio dalyvius pasiektu greitai, aiškiai ir per visas lygas 

vienodai. 

RK padėkojo „Kuusamet Group Rally Elektrėnai 2021“ organizatoriams už gerai atliktą darbą 

Siūlyta: Ralį laikyti sėkmingai įvykusiu ir grąžinti LARČ etapo organizatoriui depozitą, patvirtinti 

LASF stebėtojo ataskaitą. 

 

Balsuota:  UŽ – vienbalsiai 

 

Nutarta: : Ralį laikyti įvykusiu ir grąžinti LARČ etapo organizatoriui depozitą, patvirtinti LASF 

stebėtojo ataskaitą.  

1. 2021 m. Ralio metinių apdovanojimų organizavimas; 

 

Svarstyta: TV informavo, kad spalio 30 d. yra užsakyta apdovanojimų vakaro vieta, tai Radisson Blu 

Hotel Vilnius, Konstitucijos pr. 20. Apdovanojimų vakarėlis vyks tame pačiame pastate esančiame 



„Olimpic Casino“. TV informavo, kad „Olimpic Casino“ bus apdovanojimų mecenatas, todėl bus 

naudojamas „Olimpic Casino Lietuvos ralio apdovanojimai 2021“. 

TV informavo, kad trofėjai jau yra užsakyti ir pradėti gaminti visoms lygoms, tik e-LARČ 

apdovanojimais pasirūpins organizatorius. 

RK nutarė, kad šiuo metu papildomais bilietais į ralio apdovanojimo vakarą neprekiauti, kadangi 

dar nėra aišku ar bus galima priimti visus čempionato dalyvius vienu metu. O jeigu situacija leistų priimti 

papildomus svečius, tai bilieto kaina turėtų būti 40 Eur. žmogui. 

TV informavo, kad IK padės sukurti kvietimo vizualizacijas bei kitus apipavidalinimus. TV 

informavo, kad padarė registracijos formą ir ją išsiųs, kai tik gaus papildomos informacijos iš viešbučio 

dėl nakvynės rezervacijos su papildoma nuolaida. 

 TV informavo, kad RK sprendimu apdovanojimų vakarėlis vyks kartu su „Ladies Go“ 

apdovanojimais, todėl vakarine dalini pagrinde rūpinasi jų atstovės, tik detales derina su TV. 

 TV pranešė, kad ieško galimybės padaryti tiesioginę apdovanojimų transliaciją, tačiau pirmiausiai 

reikia įsivertinti kiek tokia paslauga kainuos. 

Balsuota:  KLAUSIMAS INFORMACINIO POBŪDŽIO 

 

2. 2022 m. LARČ padangų tiekėjo konkursas; 

 

 

Svarstyta: TV informavo, kad RK nariams buvo atsiųstos padangų konkurso sąlygos, TV pasidomėjo ar 

RK nariai turi pastabų ir pasiūlymų. Nei vienas RK narys neturėjo papildomų pastabų ar pasiūlymų. TV 

informavo, kad padangų tiekėjo konkursą reikėtų paskelbti po paskutinio LARČ etapo. TZ pasiūlė, kad 

konkurso sąlygas būtų galima patvirtinti per paskutinio LARČ etapo aptarimą. 

 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

 

Nutarta: LARČ padangų konkurso sąlygas tvirtinti per LARČ paskutinio etapo aptarimą ir 

lygiagrečiai išsiųsti sąlygas potencialiems tiekėjams.. 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 3 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tadas Vasiliauskas 

 

Posėdžio sekretorius:    Tadas Zdanavičius 


