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2022 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS 
STEBĖTOJO ATASKAITA 

Ralio pavadinimas:  “CBet Rally Juodupė 2022”                  Varžybų data: 2022m.  liepos mėn. 1-2 d.d. 
  
Ataskaitą paruošė:     Arturas Gailius                                     el.pšt: arturas@gailius.eu 
                                      Kastytis Torrau                                    el.pšt: kastis@atari.lt 
  
Ataskaitos data:         11.05.2022 

 

Varžybų apibūdinimas ir trumpa ralio santrauka:  

                             Lietuvos ralio sprinto čempionato II-as etapas 
                            Lietuvos mini ralio čempionato II-as etapas 
 
      Lietuvos automobilių ralio sprinto II-ojo ir Lietuvos mini ralio II-ojo etapų varžybos vyko Juodupės 
miestelyje ir jo apylinkėse, Rokiškio rajone.  
      Ralio štabas buvo įsikūręs Juodupės kultūros centro pastate, centrinėje miestelio dalyje. Varžybų 
iškilmingas atidarymas ir uždarymas vyko šalia esančioje aikštėje. 
     Pirmoji diena buvo skirta administracinei ir techninei komisijoms, susipažinimui su trasa. Techninės 
komisijos vieta buvo netoli Ralio štabo įrengtoje palapinėje. Serviso parkas buvo išsidėstęs miestelio 
gatvėse, netoli Ralio štabo. 
     Sportinė ralio dalis prasidėjo antrą varžybų dieną. Pirmieji į trasas išvažiavo LARSČ dalyviai. Pirmą 
sekciją sudarė 3 greičio ruožai, važiuojami po du kartus (34,14 km). Nuo antrosios sekcijos prisijungė 
LMRČ dalyviai. LARSČ ir LMRČ dalyviai bendrai tęsė kovas 4-iose greičio rungtyse, iš kurių dvi buvo 
kartojamos ir tai sudarė 55,72 km greičio ruožų. Varžybų diena buvo saulėta ir šilta, sąlygos 
nekintančios, geros. Varžybose buvo avarijų, dėl kelių įvykių buvo sutrikdyta varžybų eiga. Rimtesnių 
sužalojimų išvengta. Žiūrovų stebėti lenktynes susirinkę buvo, bet jų nebuvo daug. Daugiausia žiūrovų 
dėmesio sulaukė paskutinis greičio ruožas Juodupėje ir varžybų uždarymo/apdovanojimų ceremonija, 
po kurių sekė koncertas. Į uždarymo ceremoniją susirinko nemažai miestelio gyventojų, sportininkų ir 
komandų narių.   
                              
Ralio Štabas :  Pergalės g. 4A, Juodupė 
 

Bendras ralio ilgis (km) 163,01 Bendras GR ilgis (km) 55,72 

Unikalūs  GR kilometrai (km) 
LARSČ - 29,67 
LMRČ - 12,60 Santykis GR/pervažiavimų (%) 34,5 

Ilgiausias GR (km) 6,80 Trumpiausias GR (km) 2,85 

GR danga  %  (žvyras, asfaltas) 
LARSČ -95,5 / 4,5 
LMRČ - 97,5 / 2,5 Vidutinis greitis (km/val)  

Greičiausias GR (km/val) / /  Lėčiausias GR (km/val)   / /  
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DALYVIŲ STATISTIKA LMRČ 
 

Įskaita VISO SGC-1 SGC-2 SGC-3 SGC-4 V OC RETRO  

Pateikta 
paraiškų 

70 6 15 16 4 9 13 7  

Startavo 66 6 15 14 4 9 12 6  

Finišavo 59 6 11 12 4 8 13 5   

 
VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI LMRČ 
 

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

Automobilis 

1-as 
absoliučiai 

L. Šimkus (LT) 
G. Kinderis  (LT) 

Subaru Impreza 

2-as 
absoliučiai 

V. Karašauskas (LT)  
I. Surdokienė  (LT) 

BMW 325ti 

3-as 
absoliučiai 

T. Kažemėkaitis (LT)   
S. Šuopys (LT) 

BMW 325ti 

SGC1 
V. Karalius (LT) 
A. Karaliūtė  (LT) 

Honda Civic 

SGC2 
L. Gordonas (LT) 
R. Sakalauskaitė (LT) 

Opel Astra 

SGC3 
T. Kažemėkaitis (LT)   
S. Šuopys (LT) 

BMW 325ti 

SGC4 
R. Petraška (LT) 
T. Zdanavičius  (LT) 

Subaru Impreza 

V 
T. Teras (LT) 
M. Giedraitis (LT) 

Subaru Impreza 

OC 
L. Šimkus (LT) 
M. Giedraitis (LT) 

Subaru Impreza 

Retro 
G. Šlikas (LT)  
T. Bakys (LT) 

 VAZ 2105 

Junior 
L. Gordonas (LT) 
R. Sakalauskaitė (LT) 

Opel Astra 

 
DALYVIŲ STATISTIKA  LARSČ 
 

Įskaita VISO SG-2 SG-3 SG-4 OPEN 
OPEN 
2WD 

Svečių   

Pateikta 
paraiškų 

49 10 5 3 4 15 12   

Startavo 48 10 5 3 4 14 12   

Finišavo 29 5 4 2 2 7 9    
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VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI LARSČ 
 

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

Automobilis 

1-as 
absoliučiai 

M. Samsonas (LT) 
E. Snitkas (LT) 

Skoda Fabia N5+ 

2-as 
absoliučiai 

G. Notkus (LT) 
D. Strižanas(LT) 

Skoda Fabia R5 

3-as 
absoliučiai 

D. Butvilas (LT) 
R. Vaitkevičius  (LT) 

Skoda Fabia R5 

SG2 
Š. Aleknavičius (LT) 
T. Klimavičius (LT) 

Opel Astra GSI 

SG3 
P. Čaikauskas (LT) 
T. Palavinskas (LT) 

BMW 316ti 

SG4 
U. Terekas (LT) 
M. Patėjūnas (LT) 

Subaru Impreza 

Open 
S. Potiiko (UKR) 
I. Mishyn (UKR) 

Skoda Fabia Rally2-kit 

2WD 
A.Kalėda (LT) 
J.Vičiūnas (LT) 

BMW 

 
VARŽYBŲ OFICIALŪS ASMENYS 

Pareigos Vardas, pavardė El. pašto adresas 

Varžybų vadovas Donatas Liesis donatas.liesis@vdu.lt  

Varžybų vadovo pavaduotojas ---  

SKK pirmininkas Tadas Vasiliauskas tadas_vas@yahoo.com  

Sporto Komisaras Darius Šileikis dariaus.sileikio@gmail.com  

Sporto Komisaras Darius Matulis dariusmatulis@gmail.com  

LASF stebėtojas Arturas Gailius arturas@gailius.eu 

LASF stebėtojas Kastytis Torrau kastis@atari.lt 

Trasos ir saugumo viršininkas Romualdas Mažuolis mazuolis11@yahoo.com  

Vyriausias gydytojas Vida Valantinaitė vidavalantinaite@gmail.com  

Teisėjas ryšiams su dalyviais Milda Dručkutė milda.dru@gmail.com  

Tech. komisijos pirmininkas Saulius Stanaitis  

Vyriausias laikininkas Gintautas Firantas  

Vyr. sekretorė Reneta Breivienė  
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Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  
 

1 
 
Kompaktiškas trasų išdėstymas 
 

2 
 
Mini ralio dalyviams ne per sudėtingi ir jų techniniam parengimui tinkami greičio ruožai 
 

3 

 
Varžybų vadovo, trasos saugos viršininko ir kitų oficialių asmenų reagavimas į susidariusias 
situacijas dėl vėlavimų varžybų vykdymo grafike. 
 

 
 
 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 
 

1 
 
Nekontroliuojamas susipažinimas su trasa ! 
 

2 

 
Nekontroliuojamas patekimas į serviso parka ! 
Kuro pildymo zonos paruošimas, ir kontrolė ! 
 

3 

 
Varžybose dirbančių teisėjų pasirengimas darbui prieš prasidedant varžyboms pirmuose 
Greičio ruožuose. 
GR3 vyr. Teisėjas, nesuderinęs su Varžybų vadovu, priėmė sprendimą leisti LARSČ dalyvius 
startuoti kas 2 minutes, todėl varžybų grafikas pakito ir sujaukė tolimesnę varžybų eigą. Po 
to sekė vėlavimai tiek varžybų vykdymo eigoje, tiek ir teisėjų postų pasirengime.  
 
 

  
    
 

  Pažymėti šį lauką, jei manote, jog turi būti pranešta LASF apie rimtas varžybų saugos spragas: ☐  
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1. BENDRA VARŽYBŲ ORGANIZACIJA 

1.1 Dokumentacija ir komunikacija prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Terminų laikymasis, dokumentų kokybė, publikavimas oficialiame puslapyje, pakeitimai. 

Pastabos 

 

Varžybų dokumentai pateikti laiku. Spaudos kokybė gera. Varžybų dokumentai  ir jų 

pakeitimai publikuoti varžybų e-lentoje www.finisas.lt .  Fizinė varžybų lenta - nebuvo 

naudojama. 

Ralio emblema ant automobilių su klaida (vietoj LARSČ ant lipduko LARČ). 

 

1.2 Organizatoriaus internetinė svetainė ☐ ☐ ☐  ☐ 

Sufleriai 
Bendras prisistatymas, pateiktos informacijos aiškumas, atnaujinimas varžybų metu, 
elektroninė varžybų lenta. 

Pastabos 

 

Organizatorius naudojo tinklapį www.finisas.lt . Tinklapyje trūko informacijos apie ralio 

dalyvius, starto laikus, rezultatus, vidutinius greičius ir pan. Tinklapis nepakankamai 

informatyvus, sudėtingai naviguojamas. Jame trūksta esminės informacijos. Manytume, 

kad ralio varžyboms, toks koks dabar yra, jis netinkamas.              

 

1.3 Ralio programa, žemėlapiai, gidas ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos 

 

Ralio žemėlapiai internetinėje svetainėje kelios dienos iki varžybų buvo su klaidomis, po 

to pataisyta. Ralio gidas tik elektroniniame formate, žemėlapiai taip pat.  

Nėra informacijos apie saugų elgesį varžybų metu. (D) 

 

1.4 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 
Dalyvių nusiskundimai / pastabos - negauta 
 

 

1.5 Ralio štabas (HQ) ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai 
Bendras įspūdis, patekimo kontrolė.  Skirtos patalpos: įranga/apšvietimas. Parkavimo 
vietos. Atstumas iki SZ / KZ.  FIA/LASF ir kt. matomumas. 

Pastabos 

 

Pagal vietovės esamą infrastruktūrą, Ralio štabas tinkamas. Štabas netoliese Serviso 

zonos ir Techninio patikrinimo vietos. SKK patalpose darbo sąlygos buvo patenkinamos. 

Esant aukštai oro temperatūrai lauke, viduje trūko oro, ventiliacijos. Įrangos ir kitų 

būtinų darbui priemonių buvo.  

Patekimas į ralio štabo patalpas nebuvo kontroliuojamas. 

Prie ralio štabo nebuvo LASF atributikos. Informacinių nuorodų - nebuvo. (D) 

 

http://www.finisas.lt/
http://www.finisas.lt/
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1.6 Serviso Zona ☐ ☐ ☐  ☐ 

Sufleriai 
Bendras įspūdis, konfigūracija/išdėstymas, danga, patekimo kontrolė.  Serviso 
knyga/žemėlapis, kuro pildymo zona, padangų žymėjimas, kita. 

Pastabos 

 
Serviso zona įsikūrusi šalia Ralio štabo esančiose miesto gatvėse. Danga buvo tinkama, 
bet esant tokiai infrastruktūrai, būtina užtikrinti automobilių patekimo į serviso zoną 
kontrolę. Nekontroliuojamas tiek ralio dalyvių, tiek ir vietinių gyventojų automobilių 
judėjimas, visiems  sudaro nesaugias sąlygas. 
Iki šiol vis dar neišsisprendžia problema dėl serviso zonoje naudojamų paklotų dydžio. 
!!! (per maži, tik dalis automobilio būna ant pakloto), SZ koordinatorius neinformuoja 
varžybų vadovo (pavaduotojo) apie SZ pažeidimus. 
 
Kuro pildymo zona buvo numatyta,  bet nebuvo įrengta nuo pat varžybų pradžios. Ją 
įrengus, nebuvo užtikrinta tinkama procedūrų kontrolė (nebuvo teisėjo). 
 

 

1.7 Aplinkosaugos iniciatyvos ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai 
Aplinkosaugos politika, komunikacija žiūrovams, atliekų tvarkymas, žemės ir vandens 
užterštumas, viešasis transportas. 

Pastabos 

 
Atliekų tvarkymu buvo pasirūpinta. Tualetas buvo Ralio štabo patalpose, kas sudarė 
pačiame štabe didelius pašalinių žmonių srautus. 
 

 

2. VARŽYBŲ EIGA 

2.1 Oficiali komunikacija su dalyviais ir oficialiais asmenimis ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Oficialių dokumentų pateikimas, Oficiali Varžybų Lenta, kiti komunikacijos būdai. 

Pastabos 

 
Dokumentai - tik lietuvių kalba.  CRO komunikacija su dalyviais vyko ir Whatsapp 
programėles pagalba. Varžybų lenta tik internetinėje svetainėje. 
 

 

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. Bendras teisėjų sąrašas 

Pastabos 

 
Varžybų vadovas dirbo atsakingai ir profesionaliai. Patirtis didelė. 
Techninės komisijos darbas be priekaištų. Patirtis didelė.  
Teisėjas ryšiam su dalyviais be priekaištų. 
Teisėjų dirbančių varžybose sąrašo nepateiktas. 
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2.3 Administracinė komisija / Techninė komisija ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Vieta, organizavimas, įranga ir grafikai. 

Pastabos 

 
Administracinės komisijos patalpos - erdvios, šviesios, aprūpintos darbui reikalinga 
įranga.  
Administracinė komisija vyko nesilaikant iš anksto numatyto grafiko, todėl sureguliuoti 
dalyvių srautus buvo sudėtinga. (D) 
 
Papildomuose Nuostatuose nurodyta Tech. komisijos darbo vieta neatitiko realios. 
Technines komisijos darbo sąlygos patenkinamos. Techninė komisija įrengta aikštelėje 
šalia parduotuvės, pastatyta palapinė. Darbo sąlygos esant aukštai lauko temperatūrai  
buvo sudėtingos. Nebuvo gesintuvų.(D) Nebuvo įrangos automobilių svėrimui. 
Naudojamas laikrodis patenkinamas. 
 

 

2.4 Maršrutinė kortelė ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai 
Visi GR/sekcijos  vykdomi neviršijant greičio ribojimų, nukrypimai nuo maršruto, 
vėlavimai. Klaidos/taisymai,  kitos problemos. 

Pastabos 

 
Iki GR12 maršrute neatitikimų nepastebėta.  
Pradėjus GR12 vykdymą LARSČ dalyviams, pagal Kelio knygą tuo pačiu maršrutu (per 
GR12 trasą) grįžinėjo LMRČ dalyviai iš GR11 į “Service C” LK11A. (D) 
 

 

2.5 Varžybų dokumentai ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai 
Saugos plano kokybė ir tikslumas, priedai ir instrukcijos, Kelio knygos kokybė ir 
tikslumas. Klaidos/taisymai, kitos problemos. 

Pastabos 

 
SP – Saugos plano tikslumas, spaudos ir surišimo kokybė atitinka standartą. Nenurodyti 
Greičio ruožuose dirbančių vyr.teisėjų kontaktiniai duomenys. 
 
KK – Kelio knygoje esminių trūkumų nepastebėta. Padaryta klaida maršrute, vedant 
LMRČ dalyvius į LK 11A po GR11.  
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2.6 Susipažinimas su trasa ☐ ☐ ☐  ☐ 

Sufleriai Patenkinanti programa, tilpimas į grafiko normas, greičio viršijimai, kitos problemos. 

Pastabos 

 
Susipažinimo su trasa metu, nebuvo išstatytos gesinimo zonos. 
Nebuvo vykdoma ekipažų kontrolė. Tai sudarė sąlygas dalyviams nesilaikyti greičio 
ribojimo, automobilyje esančių asmenų skaičiaus apribojimo, o gal būt, ir susipažinimo 
su trasa kartų laikymosi, kas yra Ralio Taisyklių punktų 35.4.3, 35.4.4 ir 35.4.6 

pažeidimai. 
   Dauguma dalyvių ant susipažinimo su trasa automobilių neturėjo įdentifikacinių 
ženklų (ekipažo starto numerių)  
   Dalyvių kontrolė - būtina. ( Susipažinimo kortelės ir teisėjai arba GPS įranga). 
 

 
 

2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai GR vietos parinkimas. GR eiga. Starto pozicijos. Papildoma serviso zona. 

Pastabos 
 
Nebuvo vykdomas 
 

2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos 
 
Varžybų metu padangų ir saugumo įrangos kontrolė buvo vykdomos.  
 

 
 

2.9 Kuro pildymo zona ☐ ☐ ☐  ☐ 

Sufleriai Vieta, apsauga nuo gaisro, aplinkosaugos klausimai, patekimo kontrolė. 

Pastabos 

 
Pagal Kelio knygą, Kuro pildymo zona buvo numatyta įrengti Serviso parko pabaigoje, 
bet varžybų pradžioje ji nebuvo įrengta.  
Apie tai informavus varžybų Vadovą, Kuro pildymo zona buvo įrengta, bet tinkama 
procedūrų vykdymo kontrolė nebuvo užtikrinta, nes zonoje ne visada nebuvo teisėjas (-
jai), kas leistų užtikrinti Ralio Taisyklių 42.6.1 punkto laikymąsi. 
Paklotas ir gesintuvai kuro pildymo zonoje buvo. 
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2.10 Greičio ruožai ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai: 
Sportinė kova tarp dalyvių, žiūrovų susidomėjimas, vidutiniai greičiai, bendras GR 
saugumas, žiūrovų ir media zonos. 

Pastabos 

 
Greičio ruožai būdingi regiono charakteristikai (Rokiškio regionas). Techninė 
charakteristika atitinkanti LARSČ ir ypač LMRČ dalyvių meistriškumui ugdyti ir saugumui 
užtikrinti reikiamus standartus. Žvyrinių Greičio ruožų kelio danga geros būklės, 
pastebėti kelio būklės gerinimo ženklai užpilant gruntu išgraužas ir duobes. Žiūrovų 
Greičio ruožuose nebuvo daug.  Galima išskirti žiūrovų skaitlingumu GR12 (miesto 
Greičio ruožą), kuriame jų susirinko nemažai. 
Atskirų stebėjimo zonų žiūrovams, nebuvo. 
Pastebėjimas dėl “dirbtinų” vidutinio greičio mažinimo priemonių įrengimo.  
Jų parinkimo vietos galėjo būti kitos. Vertinant kai kurių Greičio ruožų sekcijas, tiesias ir 
greitas jų atkarpas, galimai dalyvių pasiekiamą didelį greitį tose sekcijose, “retarderus” 
galima išnaudoti efektyviau, keisti jų įveikimo trajektorijas, atsižvelgiant į aplinkybes. 
 

 

2.11 Saugumas ☐ ☐ ☐  ☐ 

Sufleriai 
Saugumo įranga, saugos darbuotojų veiksmai/apmokymas, saugumo informacija 
žiūrovams ir  žiniasklaidai. Ryšio kokybė/patikimumas. Saugos kanalas, info gelbėjimo 
tarnyboms. 

Pastabos 

 
Instruktažas trasos saugai - vyko; 
Saugumo informacijos žiūrovams/media atstovams nei atspausdintos, nei Ralio Gide 
nebuvo. 
Kai kuriose vietose nepilnai įvykdyti Saugos plano reikalavimai; (ženklai/tvėrimai.) 
GR2-5 ir GR9-11 nebuvo įrengti tarpiniai Greičio ruožo ryšio postai “lapės”. 
Radio ryšys - veikė nepatikimai, situaciją gelbėjo telefoninis ryšys. 
“Nulinių” automobilių pasiruošimas darbui atitiko dalinai. (03 - važiuoja GR be garso ir 
švyturėlio; 04; 02; 01 - sirenos atitiko tik dalinai;) 
GR2 - PGT automobilis pastatytas prieš įvažiavimą į LK.! Sauga įleido automobilį į GR 
prieš kryptį. GR8 - PGT ir GMP automobiliai prieš LK ! GR12 - dalis saugos ir teisėjų 
nevykdė jiems priskirtų pareigų. 
 
Trasos ir saugumo viršininkas vykdė GR saugos vyr. Teisėjo pareigas. 
 

 

2.12 Power Greičio Ruožas (jei vykdomas) ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Formatas, žiūrovų susidomėjimas. 

Pastabos 

 
Power Greičio ruožas pagal LARSČ Reglamentą yra paskutinis greičio ruožas. Šį kartą tai 
buvo miesto Greičio ruožas ant asfaltinės dangos su daugybe įrengtų “retarderų”. 
Žiūrovų šiame greičio ruože buvo gausiausiai. 
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2.13 Laiko matavimas / Sekimo įranga ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai 
Įranga, turima erdvė darbui, rezultatų valdymas, sekimo įrangos tikslumas ir suteikiama 
informacija. 

Pastabos 

 
Laiko matavimo įranga. Rezultatų valdymo darbuotojai darbavosi ralio štabo patalpose. 
Papildomų ir nereikalingų problemų su rezultatais buvo.  
www.finisas.lt atsakingas asmuo (S.Vilčinskas) išvyko į kitas varžybas. Jį turėjo pakeisti 
kitas teisėjas. 
Sekimo įranga (GPS) varžybose nebuvo naudojama. 
 

 

2.14 Ralio kontrolė ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Įranga, turima erdvė darbui, dalyvaujantys oficialūs asmenys. 

Pastabos 
 
Ralio kontrolės būtų efektyvesnė su GPS įranga. ! 
 

 

2.15 Podiumas, ralio pabaiga ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Vieta, žiūrovų susidomėjimas, procedūros, FIA/LASF ir kt. matomumas. 

Pastabos 

 
Ralio uždarymo šventė vyko šalia ralio Štabo, renginys sulaukė didelio vietinių gyventojų 
dėmesio. Apdovanojimų šventę vainikavo koncertas. Renginio metu šalia scenos buvo 
LASF, Lietuvos, Juodupės miesto ir Ukrainos vėliavos. 
Kitų šalių sportininkų valstybinių vėliavų - nebuvo /LV; PL/ (D) 
Apdovanojimus teikė organizatorius ir Sporto Komisarų kolegijos pirmininkas. 
 

 

2.16 Techninis tikrinimas po ralio finišo / Uždaras parkas ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Vieta, turima įranga, tikrinami automobiliai. Patekimo kontrolė 

Pastabos 

 
Techninis patikrinimas po varžybų buvo vykdomas pagal išanksto numatytą planą. Buvo 
tikrinamos visų finišavusių automobilių padangos. Nustatyti dviejų LMRČ ekipažų (50 ir 
80) neatitikimai varžybų reikalavimams. 
 

 
3. REKLAMA IR ŽINIASKLAIDA 

3.1 Ralio reklama ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Reklamos būdai ir vietos, vietos institucijų palaikymas, renginio populiarumas. 

Pastabos 

 
Varžybų reklama buvo lokali. Pranešimai LASF puslapyje, socialiniuose tinkluose. 
Apdovanojimų ceremonijoje vietos institucijų atstovai nedalyvavo. 
Apdovanojimus teikė organizatorius ir Sporto Komisarų kolegijos pirmininkas. 
 

 

http://www.finisas.lt/
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3.2 Žiniasklaidos infrastruktūra ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai 
Spaudos Centras/Zona. Identifikavimas - akreditacijos ir ID kortelės, liemenės. Saugumo 
instrukcija žiniasklaidos atstovams. Spaudos konferencija (-os). 

Pastabos 

 
Spaudos zona - HQ patalpose. Greičio ruožuose žiniasklaidos atstovai buvo matomi 
dėvintys jiems skirtas liemenes. Identifikavimo ženklų media atstovams - nepastebėta.! 
Saugumo informacijos žiniasklaidos atstovams, ralio Gide - nėra. 
 

 

3.3 Žiniasklaidos apimtys ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos 

 
TV ir Radijo transliacijų nebuvo vykdoma. 
Iškilmingo starto ir finišo metu dalyvius kalbino ir renginį komentavo profesionalus 
komentatorius.  
 

 
4. KITOS PASTABOS 
LASF stebėtojams nebuvo neskirtas automobilis darbui. Teko naudoti asmeninį automobilį. Kuro 
išlaidos kompensuotos. 
Oficialiems asmenims neparuošti dokumentų paketai, varžybų akreditacijos (ID kortelės). 
 
Problema su radio ryšiu, pastebima ne tik šiose varžybos ! 
Problema dėl teisėjų trūkumo, šiose varžybose labai stipriai atsiliepė ralio kokybei ... 
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