
 
 
 

Lietuvos automobilių Sporto Federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2021-08 

2021-11-25 

 
LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2021-11-25 d. (ketvirtadienis) 10:00 val., el. ryšio 

priemonėmis, baigtas 23:59 val. 

 
Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Darius Šileikis (DŠ), pirmininko pavaduotojas Edvinas Vašteris 

(EV), komiteto nariai: Paulius Mileška (PM), Arturas Gailius (AG), Tadas Zdanavičius (TZ), Ramūnas 

Čapkauskas (RČ). 

Nedalyvavo: komiteto narys Algirdas Bilevičius (AB). 

 

Posėdžio pirmininkas: Darius Šileikis 

Posėdžio sekretorius: Darius Šileikis 
 

Darbotvarkės klausimai: 
1. LARČ 2022m. ir 2023m. sezonų monopadangos konkurso laimėtojo patvirtinimas ir 

paskelbimas. 

2. 2021 m. LARČ monitoringo užsakymas. 
 
Klausimų nagrinėjimas 

1. LARČ 2022m. ir 2023m. sezonų monopadangos konkurso laimėtojo patvirtinimas ir 

paskelbimas 

Svarstyta: DŠ praneša, kad 2021-11-17 13:00 baigėsi konkursas monopadangos tiekimui LARČ 2022m. 

ir 2023m.sezonams. Konkurse dalyvavo du galimi tiekėjai, t.y. Pirelli padangų tiekėjas Black & Round, 

SIA ir Cooper padangų atstovas M4T Ltd T/a Euro M-Sport, kuris pasiūlymą pateikė 2021-11-18 04:38. 

DŠ informuoja, jog Pirelli padangų kainodara būtų 175/70R15 - 175.00 EUR, 185/70R15 - 185.00 

EUR ir 195/70R15 - 195.00 EUR. 185/70R15 išmatavimų padanga atpigo 15 EUR, palyginus praeitus 

sezonus. Tuo tarpu Cooper padangų kainodara 175/70R15 - 188.78 EUR, 185/70R15 - 183.40 EUR, 

195/70R15 - 187.27 EUR ir 205/65R15 - 220.00 EUR. Visos Pirelli tiekiamos padangos būtų 2022 metų 

gamybos, tuo tarpu Cooper padangos būtų 2020, 2021 ir 2022 metų gamybos. 

Pirelli padangų atstovo priziniai fondai: 

• Pirelli pateikė geresnes sąlygas, nei ankstesniais metais: 2 vnt. nemokamų padangų kiekvienos 

LARČ (LARČ1, LARČ2, LARČ3, LARČ4, LARČ5,LARČ6, LARČ7, LARČ8, LARČ9) įskaitos 

nugalėtojui po kiekvieno etapo, jeigu įskaitoje startavo ne mažiau kaip 3 ekipažai ir mažiausiai 1 

ekipažas finišavo. Bendras kiekis 6-iems galimiems etapams 108 vnt padangų (~19,980 EUR 

vertė). 

• Prizinis fondas 2022m. ir 2023m. sezonų LARČ Junior įskaitos čempionams - 3500 EUR. 

• Kita komercinė parama čempionatui/LASF - 6500 EUR. 



• Papildoma finansinė parama čempionatui/LASF, jei viename sezone parduota daugiau nei 1000 

vnt. padangų - 10 EUR už kiekvieną parduotą padangą virš 1000 vnt. 

Cooper padangų atstovo priziniai fondai: 

• Dvi nemokamos padangos AWD ir 2WD bendrų įskaitų laimėtojams po kiekvieno LARČ 

čempionato etapo. 

• Kita komercinė parama čempionatui/LASF (įskaitant LARČ Junior įskaitos čempionus) - 8000 

EUR 

• Papildoma finansinė parama čempionatui/LASF, jei viename sezone parduota daugiau nei 650vnt: 

12.50 EUR/vnt 

Siūlyta: Patvirtinti Pirelli padangų tiekėjo Black & Round, SIA pasiūlymą LARČ 2022m. ir 2023m. 

sezonams kaip monopadangos tiekėją. Kadangi šiuo metu jau buvo dirbama su šiuo tiekėju ir 

lenktynininkai turi sukaupę Pirelli padangų. Taip pat, lenktynininkai gauna didesnę finansinę naudą, nes 

prizinis fondas yra gerokai didesnis. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Patvirtinti Pirelli padangų tiekėjo Black & Round, SIA pasiūlymą LARČ 2022m. ir 

2023m. sezonams kaip monopadangos tiekėją. Kadangi šiuo metu jau buvo dirbama su šiuo tiekėju 

ir lenktynininkai turi sukaupę Pirelli padangų. Taip pat, lenktynininkai gauna didesnę finansinę 

naudą, nes prizinis fondas yra gerokai didesnis. 

 

2. 2021m. LARČ monitoringo užsakymas. 

Svarstyta: DŠ siūlo dėl išaugusio ir augančio ralio disciplinos populiarumo Lietuvoje užsakyti LARČ 

2021m. sezono monitoringą, kurio metu sužinotume kaip sekėsi pasiekti tikslinę LARČ auditoriją bei 

rinkodarinę šio čempionato vertę. 2021m. LARČ monitoringo kaina 600 EUR. DŠ siūlo šiais metais 

išplėsti monitoringo ataskaitos panaudojimą ir ją pateikti LARČ dalyviams ir etapų organizatoriams, kurie 

išreikš pageidavimą. Taip siekiant, jog ne tik RK ir LASF tikslas būtų 2022m. LARČ sezonui rasti 

čempionato partnerius, tačiau turėdami tokią ataskaitą, padėtume LARČ organizatoriams ir 

lenktynininkams individualiai rasti partnerius. 

Siūlyta: Užsakyti 2021m. sezono LARČ monitoringą. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Užsakyti 2021m. sezono LARČ monitoringą. 

 

 
 
Posėdis paskelbtas baigtu. 
 
Protokolo lapų – 2 lapai. 

 
Posėdžio pirmininkas: Darius Šileikis 

 
Posėdžio sekretorius: Darius Šileikis 


	Lietuvos automobilių Sporto Federacija
	Darbotvarkės klausimai:


