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2021 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS 
STEBĖTOJO ATASKAITA 

 

Ralio pavadinimas: “Rally Aukštaitija 2021”                       Varžybų data: 2021 m. spalio 01-02d.d.  
 
Ataskaitą paruošė:      Arturas Gailius                                    Email: arturas@gailius.eu  
 
Ataskaitos data: 11.10.2021 

 
Varžybų apibūdinimas ir trumpa santrauka apie ralį:  
                                    Lietuvos automobilių ralio čempionato V-asis etapas; 
                               Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato V-asis etapas, 
                                               Latvijos ralio čempionato IV-asis etapas. 
 
“Aukštaitija 2021”  Ralio štabas ir Serviso zona įsikūrė jau tradicinėje vietoje, Zarasų centre. Organizatorius 
labai stengėsi kad viskas būtų gražu, tikslu ir laiku. Ir manau, kad jam tai pavyko. Gražus, finalinis ralio 
sezono etapas, su puikiais GR, ir tiksliai dirbančia teisėjų bei trasos saugos komanda. Miesto gyventojai ir 
ralio fanai, jau tradiciškai, turėjo galimybę iš arčiau apžiūrėti sportinius automobilius, pabendrauti su 
komandomis. Visa tai, neabejotinai prisideda prie automobilių sporto patrauklumo.     
 
 
 
Ralio Štabo vieta:  Vytauto g. 1A, Zarasai  (Zarasų Kultūros centras) 
 

Bendras ralio ilgis (km) 406,43 Bendras GR ilgis (km) 128,28 

Vienintelis  GR kilometras (km)  Santykis GR / pervažiavimų (%) 31,56 

Ilgiausias GR (km) / 11;13 / 14,00 Trumpiausias GR (km) / 4;5 / 3,45 

GR danga % (žvyras, asfaltas) 99,06/0,94 Vidutinis greitis (km/val)  

Greičiausias GR (km/val) / 12 / 126,34 Lėčiausias GR (km/val)   / 4 / 96,28 

 
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   

           

Startavusių 
kiekis 

56           

Finišavusių 
kiekis 

37            

 
 



A = Aukščiau standarto, C = Atitinka standartą, B = Žemiau standarto, U = Nepriimtina A C B U 
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NUGALĖTOJAI (UŽPILDYTI VISAS KATEGORIJAS) 
 

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

Automobilis Įskaita 

1-as 
absoliučiai 

Dominykas Butvilas        LTU                
Renatas Vaitkevičius      LTU 

Škoda Fabia R5  

2-as 
absoliučiai 

Vladas Jurkevičius           LTU                
Aisvydas Paliukėnas        LTU  

Škoda Fabia Rally2 evo 
 
 

3-as 
absoliučiai 

Valerii Gorban               UKR                      
Sergei Larens                 EST 

BMW-MINI Jonh Cooper 
Works WRC 

 
 

LARČ 1 
Valerii Gorban               UKR              
Sergei Larens                 EST 

BMW-MINI Jonh Cooper 
Works WRC 

 

LARČ 2 
 

Dominykas Butvilas       LTU                              
Renatas Vaitkevičius    LTU 

Škoda Fabia R5  
 

LARČ 3 
Serhii Potiiko           UKR                     
Ivan Mishyn             UKR 

Škoda Fabia Rally2-kit 
 

LARČ 4 
Justas Simaška         LTU                          
Titas Simaška           LTU 

Ford  Fiesta Rally 4 
 

LARČ 5 
Giedrius Firantas         LTU                    
Matas Valiulis              LTU 

Mitsubishi Lancer Evo VIII 
 

LARČ 6 
Justas Tamašauskas        LTU                     
Vaidas Šmigelskas           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 
Dovilas Čiutelė                LTU                     
Tomas Zamara                LTU 

Lada 2105 VFTS 
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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 dariaus.sileikio@gmail.com 

SKK pirmininkas Arnas Paliukėnas arnas@paliukenas.lt 

Sporto Komisaras Remigijus Bilevičius remigijusbil@gmail.com 

Sporto Komisaras Davis Kalnins  

LASF Stebėtojas Arturas Gailius arturas@gailius.eu 

   

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

Vyriausias gydytojas Vida Valantinaitė vidavalantinaite@gmail.com 

Teisėjas ryšiams su dalyviais Tadas Vasiliauskas tadas.vasiliauskas@lasf.lt 

Tech. komisijos pirmininkas Saulius Stanaitis  saulius.stanaitis@gmail.com 

Vyriausias laikininkas Gintautas Firantas gintautas.firantas@gmail.com 

Vyr. sekretorė Rasa Jakienė jakrasa@gmail.com 

GPS administratorius Tomas Meškauskas  

Spaudos centro koordinatorius Tomas Markelevičius  

Ralio direktorė Inga Obeliavičienė  
 

 
 
 
 
Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  
 

1 Įnirtinga ir graži sportinė kova siekiant pergalės; 

2 Puikios ralio trasos; 
3 Saugos darbuotojų darbas (80-85% žinojo kokiu tikslu atvyko į ralį) 

 
 
 
 
 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 
 

1 Savalaikis tarnybų atvykimas į GR;  

2 Nakvynės vietų paskirstymas ir koordinavimas; 

3 Informacija žiūrovams, apie saugumo priemones ralio metu; 

  
 
 
 
 

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

1. BENDRA VARŽYBŲ ORGANIZACIJA 

mailto:saulius.stanaitis@gmail.com
mailto:gintautas.firantas@gmail.com
mailto:jakrasa@gmail.com
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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 - neišvengta, biuleteniai 
išleisti tik daliai pakeitimų.  PN netikslumai, varžybų eigai įtakos neturėjo.           

 

1.2 Žemėlapiai, ralio gidas, programa ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos:: 

Ralio gidas išleistas dviem kompiuteriniais leidiniais, LT ir EN kalbomis. Ralio gido 
kokybė gera, pateikta dalyviams ir žiūrovams reikalinga/naudinga informacija.  

Platintas ralio bukletas su ralio žemėlapiu ir MK. Buklete ir Gide pasigedau saugumo 
informacijos žiūrovams, pvz. “Pavojingos vietos žiūrovams”.(!)                                      
Ralio informacija, visiems besidomintiems, buvo pasiekiami per www.autorally.lt bei 
www.rallyaukstaitija.lt                                                    

 

1.3 Ralio štabas (HQ) ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Ralio štabas įsikūrė Zarasų miesto Kultūros centre. Patalpos atskiros, erdvios, 
pažymėtos info lentelėmis, aprūpintos Wi-Fi ryšiu.                                                           
Kava, vanduo, užkandžiai, dėmesys ir t.t. (A) 

Automobilių parkavimo aikštelė oficialiems asmenims.                                                                                    
Nuo ralio HQ iki SZ - 0,05 km, iki TK - 0,20 km.                                                                    
Prie HQ - LASF ir rėmėjų/organizatorių reklaminės vėliavos.                                                                                                                                      

Saugos darbuotojo, kontroliuojančio asmenų patekimą į HQ nebuvo, bet pašaliniai 
asmenys tarnybų darbo netrukdė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pasiūlymas ateičiai: būtų idealu, varžybų metu, rezervuoti gatvės atkarpą prie HQ tik 
ralio tarnyboms ir oficialiems asmenims. 

 

1.4 Serviso Zona ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

SK - paruošta, atspausdinta ir surišta kokybiškai, išskyrus Bendrą ralio žemėlapį. (!) 
(smulkus, sunkiai įskaitomas).                                                                                            
Serviso zonoje vietos ekipažams priskirtos ir pažymėtos. Šalia Serviso zonos - 
maitinimo įstaigos. Ralio dalyvių pastabų / nusiskundimų dėl SZ būklės ir kokybės - 
negauta.                                                                                                                                                                                                                                         
Serviso zonos įvažiavimo-išvažiavimo kontrolės vykdoma.                                                                                                                                                                                                          
Kuro zona (paklotai, aptvėrimai, ženklai) atitiko keliamus reikalavimus. 
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1.5 Organizatoriaus el. puslapis ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Oficialios informacijos dalyviams ir žiūrovams pateikimui, organizatorius naudojo 
www.autorally.lt ,  www.rallyaukstaitija.lt.  bei  “Sportity”. Įkelta kokybiška informacija 
dalyviams, žiūrovams ir media atstovams. Norėtųsi, kad ir ralio metu 
www.rallyaukstaitija.lt funkcionuotų pilnai.                                                                                                                   
Išankstinės informacijos apie ralį sklaidai ir reklamai naudota FB svetainė, Youtube 
platforma.                                                                            

1.6 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Informacijos/nusiskundimų dėl registracijos raliui - negauta.  

 

 

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 tinkami 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 buvo kabinami oficialioje lentoje, ir skelbiami elektroninėje varžybų 
lentoje -  Sportity.                                                                                                                       
Teisėjas ryšiams su dalyviais, dirbo pagal numatytą planą. Operatyviam informacijos  
pateikimui dalyviams, naudojo WhatsApp programėlę.    

“Sportity” naudojimas puiku, bet dokumentų įkėlimo datos/laiko jis nefiksuoja...  

 

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 - turintys didelę ralio  patirtį užimamose pozicijose.          
Dėl užsienio kalbų mokėjimo - problemų nekilo. 

Neteko pamatyti bendro varžybų teisėjų sąrašo (!) 

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

Sufleriai: Vieta, organizavimas ir grafikai. 

Pastabos: 

AK - Vietos daug, patalpos šviesios, vyko pagal grafiką. Teisėjų ir dalyvių 
nusiskundimų/pastabų negauta.                                                                                                
TK- įrengta palapinėje, teisėjai dalinai apsaugoti nuo išorės veiksnių. TK darbo grafikas 
buvo numatytas nuo 11 iki 20 valandos, bet jau nuo 19:15 val. palapinėje jau buvo 
prieblanda, o tai trukdė likusių automobilių patikrai, nes elektros (220v) nebuvo. (!)  
Dalyvių ir teisėjų nusiskundimų dėl TK darbo negauta.     

Pasiūlymas ateičiai -  TK darbo laiko “neištęsti” iki vakaro. Ir gal patogiau būtų turėti du 
TK teisėjus ir sekretorę, tuomet viskas vyktų greičiau.                                                                                                                    

 

2.4 Maršrutinė kortelė ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 
PN paskelbta MK neatitiko paskelbtos KK ir SP.  (Biuletenio nemačiau).                                                                          
Ralis vyko pagal tvarkaraštį.                                                                                                

 

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. Privalomi SP priedai paruošti atskira knyga.                                                                                                         
KK - paruošta, atspausdinta ir surišta - kokybiškai. Klaidų turėjusių įtakos ralio kokybei - 
nepastebėta. Bendras ralio žemėlapis sunkiai skaitomas (labai smulkus šriftas) (B)                                                                                                                                                                                       

 

2.6 Susipažinimas su trasa ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 
Susipažinimas su GR vyko pagal paskelbta grafiką. Grafiko normos - realios. Ekipažai 
susipažinimo metu, buvo kontroliuojami GPS.                                                          

 

2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: Dalyvių  ir teisėjų pastabų/nusiskundimų negauta. 

 

2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos: 
Tech.komisija dirbo pagal iš anksto numatytą planą. Informacijos apie neatitikimus - 
negauta 
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2.9 Kuro užpildymo zona ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Kuro pildymo zona įrengta išvažiuojant iš SZ. Atitverta tvorelėmis nuo pašalinių 
asmenų, tvarkingi paklotai, teisėjai kontroliavo ekipažų/komandų veiksmus. 

NKU zonos “Radailiai” ir “Degučiai” atitiko reikalavimus. Atitvertos nuo pašalinių, yra 
tvarkingi paklotai, gesintuvai, teisėjai kontroliavo ekipažų/komandų veiksmus.                  
. 

 

2.10 Greičio ruožai ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Trasos greitos, smagios, reikalaujančios ekipažų meistriškumo. Aštri sportinė kova vyko 
iki ralio Finišo. Ralio žiūrovų ir fanų susidomėjimas ganėtinai didelis.  Džiugu, kad ralio 
fanai jau išmoksta tvarkingai statyti automobilius. Dauguma žiūrovų, elgėsi saugiai. 
Deja ne visi...                     

Vidutiniai greičiai ruožuose - neviršyti. 

 

2.11 Saugumas ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Trasos apsauginiai ir Saugumą užtikrinančios tarnybos buvo.                                   
Tarnybų (GMP) vėlavimų - deja, neišvengta. (B) 

Trasos saugos darbuotojus noriu pagirti. Didžioji dauguma (apie 80-85% reagavo į 
pravažiuojantį automobilį, informavo apie iškilusias, ar galimas problemas. (A).  Deja, 
bet vis dėlto gauti ekipažų nusiskundimai dėl žiūrovų buvimo vietų GR 4/5. (3,24km) 

Tarnybos, tradiciškai, neturėjo evakuacinių kelių žemėlapių. (!)     

  

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: 

Sekimo įranga (GPS) veikė be trikdžių. Rezultatai buvo pateikiami realiu laiku. Didelis 
TV ekipažų judėjimui sekti.  
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2.14 Ralio kontrolė ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Ralio kontrolės centras erdvus, visiems įrengtos tinkamos darbo vietos. Ekipažai ir 
tarnybos, sekami GPS pagalba, informacija pateikiama dideliame ekrane. Mano 
manymu, patalpoje reikėjo daugiau šviesos! 

Oficialūs asmenys, ir Saugos kanalas, aprūpinti tinkamomis transporto priemonėmis.   

“Nulinių” automobilių paruošimas raliui, jau beveik atitiko SVO Reglamento 
reikalavimus.                                                 

 

2.15 Podiumas, ralio pabaiga, Uždaras Parkas ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Apdovanojimų vieta įrengta miesto centre, gražiai sutvarkytoje aplinkoje, centrinėje 
miesto aikštėje.                        LASF ir ralio rėmėjų reklama - yra.                                             
Lietuvos ir dalyvių šalių nacionalinių vėliavų Apdovanojimo vietoje - neiškeltos (B). 
Apdovanojimų ceremonija transliuota “online” režimu, transliacijos metu rodomos 
dalyvių šalių valstybinės vėliavos (+).                                                                                                                                        

 

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. Informacijos 
apie neatitikimus reikalavimams - negauta.  

 

3. REKLAMA IR ŽINIASKLAIDA 
 

3.1 Ralio reklama ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Ralio reklamai ir informacijos apie ralį sklaidai naudotos Facebook ir Youtube 
platformos. Vietiniai gyventojai ir ralio fanai turėjo galimybę aplankyti SZ, ir  “paganyti” 
akis. Ralio metu, abi dienas, vyko tiesioginė  transliacija iš GR ir SZ. (+) 

 

3.2 Žiniasklaidos infrastruktūra ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos: 

Media atstovų darbui skirta zona kultūros centro foje. WiFi ryšys yra. Spaudos centro 
koordinatorius vykdė savo pareigas. Saugaus elgesio trasoje instrukcija - paruošta.  
Pastabų, varžybų metu, dėl Media atstovų elgesio GR - uose  negauta, bet viešoje 
erdvėje nesunkiai randame informaciją apie jų elgesį...  (!!!)                          .                                                                                       
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3.3 Žiniasklaidos apimtys  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai: Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos: Neturiu informacijos. 

 
 
4. KITOS PASTABOS 
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