
 

 

Lietuvos automobilių Sporto Federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2021-07 

2021-10-14 

 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2021-10-14 d. (ketvirtadienis) 19:15 val., LASF patalpose, 

Savanorių pr. 56, Kaunas bei el. ryšio priemonėmis (ZOOM platforma), baigtas 21:45 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: „Rally Aukštaitija 2021“ organizatorius  Arvydas Petkevičius (AP), ralio direktorė 

Inga Obeliavičienė (IO), Tomas Žemaitis (TŽ). 

 

Posėdžio pirmininkas: Tadas Vasiliauskas  

Posėdžio sekretorius: Tadas Zdanavičius 

Darbotvarkės klausimai: 

1. „Rally Aukštaitija 2021“ varžybų aptarimas, svartymas dėl depozito grąžinimo 

organizatoriui ir LASF stebėtojo ataskaitos tvirtinimas; 

2. 2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato rezultatų tvirtinimas; 

3. 2021 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato rezultatų tvirtinimas; 

4. 2021 m. Lietuvos mini ralio čempionato rezultatų tvirtinimas; 

5. 2022 m. LARČ padangų tiekėjo konkurso sąlygų tvirtinimas; 

6. Kiti klausimai. 

 

1. „Rally Aukštaitija 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 turėjo puikias ralio trasas. AG pagyrė gerą saugos darbuotojų darbą ir kompetenciją. 

Kaip trūkumus LASF stebėtojas įvardino netinkamą ralio žiūrovų informavimą apie saugumą varžybų 

metu, trūko informacijos apie pavojingas ar draudžiamas vietas stebėti ralio varžybas. 



 AG taip pat pastebėjo, kad keliuose greičio ruožuose GMP vėlavo atvykti į greičio ruožų startą 

jiems numatytų pasirengimo laiku, tačiau visos tarnybos prieš startą buvo ir tai įtakos varžyboms neturėjo 

 TV informavo RK, kad „Rally Aukštaitija 2021“ techninėje komisijoje dirbo tik vienas techninės 

komisijos teisėjas ir viena teisėja, kuri pildė techninės komisijos dokumentus. Latvijos deleguotas 

techninis delegatas į varžybas neatvyko. RK nariai sutartinai nusprendė, kad vienas techninės komisijos 

teisėjas yra per mažai, turi dirbi mažiausiai 2-3 teisėjai bei atskiras žmogus, kuris pildytų techninės 

komisijos dokumentus. RK svarstė ar tikrai vienas teisėjas gali išsamiai, tiksliai patikrinti visus 105 

automobilius. 

 TV pasiūlė AP, kad kitais metais techninė komisija vyktų uždarose patalpose, taip techninėje 

komisijoje dirbantys žmonės būtų apsaugoti nuo blogo oro, šalčio, turėtų elektrą ir šildymą. AP šiam 

siūlymui pritarė ir paminėjo, kad jam būtų lengviau, nes nereikėtų uždarinėti miesto gatvių dėl techninės 

komisijos. 

RK padėkojo „Rally Aukštaitija 2021“ organizatoriui ir jo komandai 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.  

2. 2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato rezultatų tvirtinimas. 

 

Svarstyta: Patvirtinti 2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato rezultatus. 

  

Balsuota: UŽ – vienbalsiai 

 

Nutarta: Patvirtinti 2021 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato rezultatus. 

 

3. 2021 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato rezultatų tvirtinimas. 

 

Svarstyta: Patvirtinti 2021 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato rezultatus 

 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

 

Nutarta: Patvirtinti 2021 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato rezultatus 

 

4. 2021 m. Lietuvos mini ralio čempionato rezultatų tvirtinimas. 



Svarstyta: TV informavo, kad 2021 m. LMRČ įskaitose SGC-1 ir Retro yra sportininkų surinkusių 

vienodą taškų skaičių. RČ pabrežė, kad aukštesnę vietą turi užimti sportininkas, kuris yra iškovojęs 

daugiau aukštesnių vietų. TV nurodė, kad RK posėdžiui siųsti rezultatai, taip ir buvo sudaryti. RČ pasiūlė 

patvirtinti metinius LMRČ rezultatus 

Balsuota: UŽ – vienbalsiai  

Nutarta: Patvirtinti 2021 m. Lietuvos mini ralio čempionato rezultatus. 

5. 2022 m. LARČ padangų tiekėjo konkurso sąlygų tvirtinimas. 

Svarstyta: TV paklausė RK narių, ar jie turi pastabų dėl paruošto padangos tiekėjo konkurso sąlygų 

aprašo. RK nariai pastabų neturėjo. TV pasiūlė, kad padangų tiekėjams būtų duotas 1 mėnesio terminas 

pateikti pasiūlymus. RK nariai pritarė. 

Balsuota: UŽ – vienbalsiai. 

Nutarta: Patvirtinti LARČ padangų tiekėjo konkurso sąlygų aprašymą. Sąlygas išsiųsti tiesiogiai 

tiekėjams, bei įkelti į LASF svetainę (www.lasf.lt) 

6. Kiti klausimai 

Svarstyta: TŽ pateikė pasiūlymą RK, kad nuo 2022 metų sezono LARČ būtų įsteigta papildoma „R4 

Cup“ įskaita, tai galėtų būti daroma panašiu principu, kaip dabar vykdoma Historic įskaita. TŽ informavo, 

kad tokia papildoma įskaita galėtų pritraukti R4 automobilių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Suomijos, 

Lenkijos. RČ pažymėjo, kad R4 automobiliai jau turi homologacijas, todėl papildomai jokių techninių 

reglamentų rengti nereikėtų. TŽ taip pat nurodė, kad tokios įskaitos sukūrimu yra suinteresuoti ir R4 

automobilių kūrėjai, kurie jo žiniomis prisidėtų prie šios įskaitos populiarinimo. RK nariai sutartinai 

nusprendė, kad tokiai įskaitai pritartų, tačiau nori gauti daugiau informacijos apie prisidėjimą prie įskaitos 

populiarinimo. TŽ informavo, kad informaciją perduos. 

 TV informavo, kad pasiruošimas Olympic Casino Lietuvos ralio apdovanojimams vyksta 

sklandžiai, dauguma smulkmenų ir detalių yra suderintos. RK diskutavo dėl tiesioginės apdovanojimų 

transliacijos ir bendru sutarimu nusprendė, kad tiesioginė transliacija nereikalinga. 

 

Balsuota: Klausimas informacinio pobūdžio 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 3 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tadas Vasiliauskas 

 

Posėdžio sekretorius:    Tadas Zdanavičius 

http://www.lasf.lt/

