
 
 

Lietuvos Automobilių Sporto Federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-04 

2022-02-21 
 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2022-02-21 d. (pirmadienis) 10:30 val., el.ryšio 

priemonėmis, baigtas 23.59.  
 

 

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

(EV), komiteto nariai: Ramūnas Čapkauskas (RČ), Tadas Zdanavičius (TZ), Algirdas Bilevičius (AB). 

Nedalyvavo: Paulius Mileška (PM) 
 

Posėdžio pirmininkas: Darius Šileikis 

Posėdžio sekretorius: Edvinas Vašteris 
 

Darbotvarkės klausimai: 
1. Lietuvos automobilių ralio taisyklių T-2022 ir priedų tvirtinimas. 

2. 2022 m. LMRČ priedo Nr.8 tvirtinimas. 

3. Ryčiui Patapovui D kategorijos vairuotojo licencijos suteikimas. 
 

Klausimų nagrinėjimas 
1. Lietuvos automobilių ralio taisyklių T-2022 ir priedų tvirtinimas. 

Svarstyta: DŠ pristatė 2022 metų Lietuvos automobilių ralio taisykles T-2022 ir priedus. Esminiai punktai, 

kurie pasikeis: 

• Varžybų vadovas iki šiol išleisavo oficialų raštą dėl savo "Sprendimų", dabar pertraktuojama į 

"Pranešimus". Kadangi varžybų vadovas faktiškai nesprendžia, o iki šiol savo išleidžiamuose 

"Sprendimuose" informuodavo dalyvį apie jam paskirtą baudą dėl reglamento/papildomų 

nuostatų/biuletenio/ralio taisyklių pažeidimų. Todėl nuo šiol, tai yra "Pranešimas". 

• Ankščiau traktuotas "Pranešimas", kurį išleisdavo SKK ir Varžybų vadovas, dabar pervadintas į 

"Komunikacija". Angliškai tai būdavo "Communication", todėl kertasi su dabar FIA RRSR 2022 

taisyklėse atsiradusiu "Notification". O „Sprendimus“ rašo tik SKK. 

• 30.2. Dėl COVID-19, organizatorius ir Administracinės Komisijos teisėjai, gali prašyti pateikti 

originalių dokumentų skanuotas kopijas el.paštu ar kitomis priemonėmis iki administracinės 

komisijos pradžios, jog pagreitinti administracinio tikrinimo laiką. 

• 34.4.5. Trečią kartą pažeidus KET: Varžybų vadovo skiriama mažiausiai 5 minučių bauda. 

Varžybų vadovas, apie tai, kad taiko taisykles, išleidžia rašytinį Pranešimą. 

• 34.4.7. Baudos, nurodytos 34.2. ir 34.3 punktuose netrukdo komisarams skirti papildomas baudas, 

jei jie mano, kad tai būtina. 

• 46.2. Varžybų vadovas, žinant komisarams, gali pakeisti bet kurio ekiapžo starto tvarkos poziciją, 

esant aiškioms priežastims. 

• 57.4. Varžybų vadovas taiko 25 EUR baudą už kiekvieną kilometrą per valandą viršijant leistiną 

greitį. Varžybų vadovas apie tai, kad taiko šią taisyklę, apie tai išleidžia Pranešimą. 

• 59.2. Lanksčiojo serviso taikymas. 



• 61.2.3. Kad galėtų patekti į kuro papildymo zoną, ekipažo atstovai, dalyvaujantys degalų 

papildymo darbuose, turi dėvėti drabužius, kurie tinkamai apsaugotų nuo ugnies, įskaitant bent jau: 

ilgos kelnės, viršutinė dalis ilgomis rankovėmis, uždari batai, pirštinės ir balaklava. 

• 61.2.6. Kuro papildymo metu ekipažas privalo būti išlipęs iš automobilio. 

 

Siūlyta: Patvirtinti Lietuvos automobilių ralio taisykles T-2022 ir priedus. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Patvirtinti Lietuvos automobilių ralio taisykles T-2022 ir priedus. 

 

2. 2022 m. LMRČ priedo Nr.8 tvirtinimas. 

Svarstyta: DŠ pristatė naujai parengtą padangų aprašą 2022-ųjų metų Lietuvos mini ralio čempionatui 

(LMRČ). Aprašas yra reikalingas išvengti interpretacijų LMRČ etapų Techninės Komisijos metu, 

kokiomis padangomis yra leidžiama ir kokiomis draudžiama lenktyniauti LMRČ. 

 

Siūlyta: Patvirtinti 2022 m. LMRČ priedą Nr.8. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Patvirtinti 2022 m. LMRČ priedą Nr.8. 
 
 

3. Ryčiui Patapovui D kategorijos vairuotojo licencijos suteikimas. 

Svarstyta: DŠ pranešė, jog yra gautas prašymas iš Demonto ASK, jog jų klubo narys Rytis Patapovas 

siekia gauti D kategorijos vairuotojo licenciją ir užimti II vairuotojo LARČ poziciją bei startuoti LARČ7 

įskaitoje. Rytis Patapovas yra turėjęs tik LMSF (Lietuvos motociklų sporto feracijos) licenciją, dalyvavęs 

megėjiškai auto kroso ir 4x4 varžybose. Ekipaže I vairuotojo vietą užims Paulius Baltrukėnas, kuris 

praėjusiame sezone važiavo LARSČ kartu su Mantu Kutka. Ekipažo tikslas būtų sudalyvauti visame 2022 

metų LARČ sezone. Pagal licencijų išdavimo tvarką Ryčiui Patapovui suteikti D licencijos įprasta tvarka 

negalima. Tačiau DŠ pabrežė, jog pagal licencijų išdavimo tvarkos aprašo 60.3.1. punktą, RK turi teisę 

suteikti galimybę gauti D kategorijos vairuotojo licenciją, tačiau tik tuo atveju, jeigu bus išlaikytas ralio 

teorinių žinių egzaminas. 

 

Siūlyta: Suteikti D kategorijos vairuotojo licenciją tik tuo atveju, jeigu bus išlaikytas ralio teorinių žinių 

egzaminas ir 2022 metų LARČ sezone leisti dalyvauti tik kaip II vairuotoju. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Suteikti D kategorijos vairuotojo licenciją Ryčiui Patapovui tik tuo atveju, jeigu bus 

išlaikytas ralio teorinių žinių egzaminas ir 2022 metų LARČ sezone leisti dalyvauti tik kaip II 

vairuotoju. 

 
 
Posėdis paskelbtas baigtu. 
 
Protokolo lapų – 2 lapai. 

 
Posėdžio pirmininkas: Darius Šileikis 

 
Posėdžio sekretorius: Edvinas Vašteris 
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