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2022 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS 
STEBĖTOJO ATASKAITA 

Ralio pavadinimas:  “ 41.Rajd Podlaski ”                              Varžybų data: 2022m.  gegužės mėn. 20-22 d.d. 
  
Ataskaitą paruošė:     Arturas Gailius                                     el.p.: arturas@gailius.eu 
                                      Kastytis Torrau                                    el.p.: kastis@atari.lt 
  
Ataskaitos data:         28.05.2022 

 

Varžybų apibūdinimas ir trumpa ralio santrauka:  
 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato I etapas; 
2022 m. Lenkijos automobilių ralio čempionato II etapas. 

 
       Ralis vyko Bialystoko mieste ir jo apylinkėse. Ralio centras ir Serviso Zona/Uždaras parkas  įsikūrė 
miesto futbolo stadiono komplekse. Administracinė komisija ir susipažinimas su trasa prasidėjo 
penktadienį (gegužės 20 d.), Techninė komisija - šeštadienį, nuo ankstaus ryto. 
      Šeštadienį (gegužės 21d.) buvo vykdomi 3 greičio ruožai, GR 1/2 ant žvyro/grunto dangos ir daug 
žiūrovų sutraukęs GR 3, vykęs miesto centre, ant akmens grindinio/asfalto dangos. 
     Sekmadienį (gegužės 22 d.) varžybos vyko tik ant žvyro/grunto dangos Bialystoko miesto apylinkėse. 
Maršrutą sudarė 3 greičio ruožai, važiuojami po du kartus. GR 4/5 ilgiausias (21,90 km) greičio ruožas ir 
GR 6/8, GR 7/9. 
     Oro sąlygos buvo lietingos, ekipažams tai sukėlė papildomų iššūkių/problemų, lietus turėjo neigiamos 
įtakos ir greičio ruožų būklei. Regionas pasižymi minkšta žvyro/grunto danga, kai kurie antrą kartą 
kartojami (ypač GR 4/5) greičio ruožai tapo sunkiai pravažiuojami ir juose dalyviai smarkiai klimpo, gadino 
savo techniką. Buvo avarijų, traumų ir sužalojimų išvengta. 
     Ralio finišas vyko Bialystoko miesto centre, varžybų nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti 
įspūdingais trofėjais. Po iškilmingo finišo/apdovanojimų, dalyviai turėjo pastatyti savo techniką į Uždarą 
parką galutiniam techniniam patikrinimui ir rezultatų tvirtinimui. 
       
Ralio Štabas : ul.Sloneczna 1, Bialystokas. (Miesto futbolo Arena) 
 

Bendras ralio ilgis (km) 393,31 Bendras GR ilgis (km) 106,50 

Vienintelis  GR kilometras (km)  Santykis GR/pervažiavimų (%) 62 

Ilgiausias GR (km) 21,90 Trumpiausias GR (km) 1,50 

GR danga  %  (žvyras / asfaltas) 97,3 / 2,7 Vidutinis greitis GR (km/val) 110,1 

Greičiausias GR (km/val) / 6 / 127,5 Lėčiausias GR (km/val)   / 3 / 66,8 

 
 
 

 

mailto:arturas@gailius.eu
mailto:kastis@atari.lt


              A = Puikiai; B = Aukščiau standarto; C = Atitinka standartą, D = Žemiau standarto, E = Nepriimtina                    
A B C D E 

 

Puslapis 2 

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 

           

Startavo 45 - 5 4 4 4 5 2 2 15 4 

Finišavo 28 - 5 2 3 4 2 1 1  6 4 

 
 
VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI 
 

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

Automobilis Įskaita 

1-as 
absoliučiai 

Dominykas Butvilas      LTU                                  
Renatas Vaitkevičius    LTU 

Škoda Fabia R5 
 

2-as 
absoliučiai 

Giedrius Notkus            LTU               
Dalius Strižanas             LTU  

Škoda Fabia R5 
 
 

3-as 
absoliučiai 

Vladas Jurkevičius         LTU                    
Aisvydas Paliukėnas      LTU 

Škoda Fabia Rally2 evo 
 
 

LARČ 1 - - 
 

LARČ 2 
Dominykas Butvilas      LTU                               
Renatas Vaitkevičius    LTU 

Škoda Fabia R5 
 

LARČ 3 
Paulius  Beniušis           LTU                         
Kristupas Adinavičius   LTU 

Mitsubishi Lancer Evo IX 
 

LARČ 4 
Tymoteusz  Jocz           POL                          
Maciej Judycki              POL 

Ford  Fiesta Rally 4 
 

LARČ 5 
Giedrius Firantas          LTU                  
Matas Valiulis               LTU 

Mitsubishi Lancer Evo VIII 
 

LARČ 6 
Krzysztof  Polak                  POL 
Božydar Grzywaczewski   POL 

BMW E46 
 

LARČ 7 
Mantas Kutka           LTU                        
Mindaugas Vijeikis   LTU 

VW Polo 
 

LARČ 8 
Audronis  Gulbinas      LTU                       
Vytis  Pauliukonis        LTU 

Honda Civic Type-R 
 

LARČ 9 
Renaldas Šeinauskas       LTU                           
Katažina Šeinauskienė    LTU 

BMW 328 Ti Compact E46 
 

History 
Vilmantas Padegimas     LTU                 
Tomas Zamara                 LTU 

Toyota Celica Turbo 4WD 
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VARŽYBŲ OFICIALŪS ASMENYS 

Pareigos Vardas, pavardė El. pašto adresas 

Varžybų vadovas Piotr  Bagniuk  

Varžybų vadovo pavaduotojas Lukasz  Olszewski  

SKK pirmininkas Dominik Noworol  

Sporto Komisaras Arnas Paliukėnas  

Sporto Komisaras Arkadiusz Sąsara  

LASF stebėtojas Arturas Gailius arturas@gailius.eu 

LASF stebėtojas Kastytis Torrau kastis@atari.lt 

PZM Stebėtojas Jaroslaw  Noworol  

Trasos ir saugumo viršininkas Cezary Niewiarowski  

Vyriausias gydytojas Juliusz Kosel / Piotr Bobik  

Teisėjas ryšiams su dalyviais 
Donatas Liesis (LT)  
Marek Kisiel (PL) 

 

Tech. komisijos pirmininkas 
Saulius Stanaitis(LT) 
Wojciech Nowak (PL) 

 

Vyriausias laikininkas Ireneusz Miklaszewski  

Vyr. sekretorė Aneta Kiczko-Kobus  
 

 
Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  
 

1 
Turima infrastruktūra labai tinkama Ralio centrui, Serviso parkui. Galima patogiai priimti didelį 
kiekį dalyvių ir sklandžiai vykdyti reikalingas procedūras. 

2 
Žiūrovams patogus ir įdomus greičio ruožas miesto centre. Ten pat vykusios Ralio atidarymo ir 
uždarymo procedūros. Kokybiška TV transliacija viso ralio metu. 

3 
Solidūs apdovanojimai nugalėtojams ir prizininkams. 
 

 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 
 

1 
Klaidos, padarytos pasiruošimo varžyboms stadijoje, iššaukė labai daug korekcijų varžybų 
metu... 

2 
Parinktų trasų danga netinkama vykdyti varžybas esant tokiam dalyvių kiekiui ir kartoti greičio 
ruožus kelis kartus. 

3 
Trasų konfigūracija nesudėtinga, daug greitų (tiesių) trasos atkarpų su dirbtinėmis gesinimo 
zonomis. Sportininkų nuomone - trasos skurdžios. 

  
    

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

1. BENDRA VARŽYBŲ ORGANIZACIJA 

mailto:arturas@gailius.eu
mailto:kastis@atari.lt
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1.1 Dokumentacija ir komunikacija prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 

Dokumentai publikuoti laiku. Visi dokumentai oficialioje varžybų internetinėje 

svetainėje publikuojami anglų ir lenkų kalbomis. Informacijos atnaujinimai, papildymai 

vyko tvarkingai, abiem kalbom. 

 

 

 

1.2 Organizatoriaus internetinė svetainė ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 

Organizatoriaus svetainė lengvai naviguojama,pateikta informacija aiški ir kokybiška, 

įkelti ne tik GR žemėlapiai, bet ir GR video, su kuriais visi norintys galėjo susipažinti (B). 

Dokumentų atnaujinimai vyko tvarkingai. Pateikta informacija dalyviams, žiūrovams ir 

žiniasklaidos atstovams. Operatyviam informacijos pateikimui, svetainėje naudotas ir  

“Sportity” Apps-as (B). 

Rezultatų pateikimui ralio metu, naudota platforma - 

https://wyniki.pzm.pl/2022/41.RajdPodlaski/  

 

 

 

1.3 Ralio programa, žemėlapiai, gidas ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos 

 

Varžybų gidas paruoštas anglų kalba, išsamus. Žemėlapiai aiškūs ir kokybiški. Daug 

naudingos informacijos. Elektroninės versijos kokybė puiki. Spausdintos Ralio Gido 

versijos nemačiau.  Žiūrovams paruoštas lankstinukas su ralio žemėlapiais ir starto 

laikais. 

 

 

 

1.4 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Nusiskundimų / pastabų / pagyrimų - NEGAUTA. 
 

 

https://wyniki.pzm.pl/2022/41.RajdPodlaski/
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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 

 

Ralio štabas įsikūrė Bialystoko futbolo arenoje. Atvykimo nuorodų mieste - 

nepastebėta. Visos ralio tarnybos turėjo atskiras ir patogias, reikalinga įranga 

aprūpintas, patalpas darbui. Patalpos su identifikavimo užrašais. Patekimo kontrolė - 

nevykdyta, bet nusiskundimų dėl pašalinių asmenų nebuvo. Parkavimo vietų 

personalui - pakankamai. Personalo maitinimas vyko arenoje įsikūrusioje valgykloje. 

Serviso zona - šalia (150m) esančioje labai didelėje parkavimo aikštelėje. 

Pasirodė keistoka, kad niekur neteko pamatyti oficialiai paskelbto HQ Wi-Fi 

slaptažodžio. (D) 

Nei Ralio štabe, nei šalia jo, nebuvo jokios LASF ir Lietuvos atributikos/vėliavų (D).  

(Beje, Lenkijos ir PZM - taipogi.) 

 

1.6 Serviso Zona ☐  ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Serviso zona erdvi, tinkamo išdėstymo, patekimas į zoną kontroliuojamas. Sportinio 
kanalo judėjimas zonos ribose aiškus, visoms procedūrom įgyvendinti vietos užteko. 
Danga trinkelės/asfaltas. Padangų kontrolės vieta buvo. Kuro pildymo zona įrengta 
tinkamai. 
 
Pastaba: dalis Lietuvos ekipažų, vis dar, nesugeba suvokti ką reiškia frazė “...minimalus 
pakloto dydis 5 x 3...” 
 
 

 

1.7 Aplinkosaugos iniciatyvos ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Šiukšlių konteineriai - pakankamai;     WC - Arenoje;         
 
Paklotai po sportiniais automobiliais serviso parke buvo.  (Pastaba p.1.6)    
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2. VARŽYBŲ EIGA 

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

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

Pastabos 

 

Dokumentų pateikimas buvo vykdomas laiku.  
Oficialios varžybų lentos Ralio štabe/Serviso parke nebuvo. (?) 
Rezultatų pateikimui buvo naudojama tik elektroninė lenta 
https://wyniki.pzm.pl/2022/41.RajdPodlaski/ .   
Informacija ir jos atnaujinimai pateikiami “Sportity” programėlės pagalba. 
Informacija pateikiama  anglų ir lenkų kalbomis. 
 

 

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 

 
Oficialūs asmenys skirtingų kompetencijos lygių.  
Varžybų vadovas, kuris tuo pačiu buvo ir organizatorius, manytina dar stokoja šiek 
tiek patirties šio lygio varžybų organizavime ir vadovavime. 
PZM Stebėtojas ir Trasos saugumo viršininkas kompetetingi. Jų pastabos dėl saugaus 
ralio vykdymo buvo svarbios ir objektyvios, į jas buvo nedelsiant atsižvelgta. Manau 
kad tai padėjo įvykti raliui.  
Techninės komisijos specialistai iš abiejų šalių kompetetingi ir savo darbą atliko gerai.  
Teisėjams ryšiams su dalyviais pastabų nėra. Lietuvių atstovo komunikacija su 
dalyviais vyko pastoviai, informacija į Ralio štabą patekdavo operatyviai. 
Štabe buvo bendraujama anglų ir lenkų kalbomis.   
 

 

2.3 Administracinė komisija / Techninė komisija ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Vieta, organizavimas, įranga ir grafikai. 

Pastabos 

 
Administracinės komisijos vieta - tvarkinga,didelė, erdvi, aprūpinta reikalinga įranga 
darbui. Dirbo 2 arba 3 kanalais. Viskas vyko laiku ir tvarkingai. 
 
Techninės komisijos vieta įrengta požeminėje stovėjimo aikštelėje. Labai patogi 
sklandžiam darbui, tinkama dideliam srautui dalyvių tikrinti vienu metu. TK vienu 
metu dirbo 4 teisėjų postai. 
 
Buvo iškilę nesklandumų dėl PL dalyvių dalyvaujančių LARČ įskaitoje. Pastebėjus, 
klaidos buvo ištaisytos. 
 
 

https://wyniki.pzm.pl/2022/41.RajdPodlaski/
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2.4 Maršrutinė kortelė ☐ ☐ ☐  ☐ 

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

Pastabos 

 
Maršrutinės kortelės pakeitimai buvo paskelbti prieš pat varžybas.  
Kelio knygoje ir Saugos plane įsegta jau pakoreguota Maršrutinė kortelė. 
(Coc Komunikat Nr.3; 2022-05-20) 
 
LT lenktynininkai skundėsi kad kai kurios Laiko normos pervažiavimuose buvo per 
mažos ir ekipažams teko vėluoti arba viršyti leistiną greitį ir pažeidinėti KET. (E) 
 

 

2.5 Varžybų dokumentai ☐ ☐ ☐  ☐ 

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

Pastabos 

 
SP - spaudos kokybė ir įrišimas - tinkami. Bet panašu, kad Saugos Planas buvo 
“sudėliotas” iš ankstesnių varžybų Saugos Planų, ir nebuvo tikrintas jo atitikimas 
realiai situacijai numatytuose GR- uose. Teko skubiai koreguoti. (2022-05-20) 
 
Pastaba: Saugos plane, iš anksto ,numatyta vieta STARTO posto perkėlimui, kartojant 
greičio ruožą. Manau, kad vertėtų šią praktiką įdiegti ir Lietuvoje.  
 
KK - spaudos kokybė ir įrišimas tinkami. 
Kelio knygoje daug klaidų ir netikslumų.  
Žemėlapiai, turėtų būti aiškesni.( Bendras 2022-05-22, GR 3;).  
Nenurodyti alternatyvūs keliai. (Parengta Starto išvakarėse) 
Klaidos taisytos biuletenių pagalba. (Nr. 4; 5; 6; 2022-05-21) 
 

 

2.6 Susipažinimas su trasa ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Susipažinimas su trasa vyko pagal paskelbtą grafiką. Ekipažų kontrolei naudota GPS 
įranga. Buvo fiksuota greičio viršijimų, skiriamos baudos. 
 

 

2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Nevykdytas 
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2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos 

 
Tech. patikrinimas varžybų metu vyko pagal tech. teisėjų nusimatytą grafiką.  
Tikrinta - padangos, saugumo įranga.  
 

 
 

2.9 Kuro pildymo zona ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Kuro pildymo zonos įrengtos pagal reikalavimus. (paklotai, tarnybos, kontroliuojamas 
patekimas) 
 
Teko koreguoti Kuro Zonos pravažiavimo schema. (LK 4A-4B) 
 

 

2.10 Greičio ruožai ☐ ☐ ☐  ☐ 

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

Pastabos 

 
Atskirų žiūrovų zonų GR-uose nebuvo, žiūrovų saugumas, pagal Saugos plano 
reikalavimus, buvo užtikrintas. (C) 
Media atstovai, tradiciškai, renkasi “gerą kadrą garantuojančias”, bet nesaugias 
darbo vietas. Todėl, Saugos kanalui, juos visuomet tenka papildomai kontroliuoti  
(GR 7/9) (C). 
 
Sportinė kova - tradiciškai aštri. Vidutiniai greičiai - neviršyti. 
 
 Trasų konfigūracija nesudėtinga, daug greitų (tiesių) trasos atkarpų su įrengtomis 
gesinimo zonomis. Trasų danga minkšta, esant dideliam dalyvių skaičiui, starto 
vietose, staigiuose posūkiuose ir greičio gesinimo zonose susidarė provėžos, duobės. 
Pagal dangos specifiką, trasos apskritai nebuvo tinkamos važiuoti antrą kartą.  
Kartojant greičio ruožus, tokiomis aplinkybėmis, dalis ekipažų daugiau kovojo su 
provėžomis, o ne dėl sekundžių. Užklimpdavo trasoje, todėl pavydavo vieni kitus ir 
turėdavo mąstyti kaip saugiai aplenkti ir neįstrigti. Mano nuomone, finišavus GR 4, ir  
esant tokiai situacijai, GR 5 be diskusijų turėjo būti atšauktas. 
 
Techniškiausias  turbūt buvo GR 7/9, aišku neskaitant  GR 3 (miesto ruožo). ☺ 
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2.11 Saugumas ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Saugos darbuotojai, daugumoje, dirbo tinkamai.  
Radijo ryšys veikė patikimai.  
Papildomų saugos priemonių/informacijos trasoje, apart aptvėrimo juostų ir saugos 
darbuotojų - nebuvo. 
Saugumo taisyklės žiūrovams - paskelbtos organizatoriaus interneto svetainėje. 
Saugumo taisyklės media atstovams - išaiškintos išduodant akreditacijas. 
 
Gelbėjimo tarnybos (PGT ir GMP) buvo visuose GR-uose. 
Saugos kanalas judėjo laikydamasis jiems paskirto grafiko, reaguodamas į konkrečias 
situacijas. 
 

 

2.12 Power Greičio ruožas / Super Greičio Ruožas (jei vykdomi) ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Formatas, žiūrovų susidomėjimas. 

Pastabos 

 
Power Greičio ruožas  GR 9. Tai buvo techniškiausias viso Ralio greičio ruožas.  
Įvyko sklandžiai. Žiūrovų vietomis buvo daug. 
 

 

2.13 Laiko matavimas / Sekimo įranga ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
GR įveikimo laikų matavimas vyko elektroninės sistemos pagalba, bet kai kuriuose 
GR-uose, startas buvo duodamas ranka. Dalyviams abejonių sukėlė GR 3 įveikimo 
laikai. (Kadangi startuojama buvo ne kas minutę, o kai atsilaisvindavo trasa). Bet iki 2 
sekcijos starto laikų paskelbimo, “netikslumai” buvo ištaisyti. 
 
GPS sekimo įranga varžybų metu veikė tinkamai ir informatyviai. 
 
Susipažinimo metu, buvo naudojama kita GPS įranga nei varžybų metu, ekipažų 
stebėjimas nevyko realiu laiku.  (p.2.6) 
 
Keistai atrodė LK laikrodžiai, skirti namų reikmėms, nešviečiančiu ciferblatu, užkišti 
už priekinio automobilio stiklo. (LT tokie kartais naudojami tik Miniralyje) 
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2.14 Ralio kontrolė ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Įranga, turima erdvė darbui, dalyvaujantys oficialūs asmenys. 

Pastabos 

Patalpos ir įranga darbui tinkamos. Personalas patyrę ir kvalifikuoti. 
 
Antrą kartą važiuojant tą patį ruožą (GR 5), trasoje buvo sustoję net 22 ekipažai. 
Šiame ruože, iš varžybų pasitraukė net 17 ekipažų ir tik 2 dėl avarijos, likusieji dėl 
tech. gedimų. Tikėtina, kad tokiam dideliam automobilių gedimų skaičiui, įtakos 
turėjo ir sudėtinga trasos būklė. Manytina, kad GR 5 reikėjo “nuimti”. 
 

 

2.15 Podiumas, ralio pabaiga ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 

Ralio finišavo Bialystoko miesto centre esančioje aikštėje. Podiumas ir finišo aplinka 
(kaip ir iškilmingo starto metu) neturėjo jokių LASF ir Lietuvos atributų/vėliavų, 
išskyrus, LARČ ir seno pavyzdžio LASF logotipus ant Starto-Finišo arkos. (D) 
(Lenkijos ir kitų šalių ekipažų vėliavų taipogi nebuvo). 
Ralio dalyviai buvo apdovanoti pagal Finišo rezultatus, nelaukiant bent Preliminarių 
ralio rezultatų. Todėl nebuvo įvertinta Rally2 taisyklė ir  GR bei Laiko baudos. To 
pasekmė - apdovanoti buvo ne tie, kurie turėjo būti apdovanoti pagal Galutinius 
Rezultatus. (History, Junior, Komandinė įskaita ...) 
 
Žiūrovų buvo nelabai daug, bet atsižvelgiant į oro sąlygas (stiprus vėjas ir lietus) tai 
yra natūralu. 
 

 

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

Sufleriai Vieta, turima įranga, tikrinami automobiliai. Patekimo kontrolė 

Pastabos 

 
Tech. patikrinimas po ralio finišo vyko sklandžiai ir pagal SKK posėdyje numatytą 
planą. Patikrinti LARČ2 klasės automobiliai. Neatitikimų nenustatyta. 
 

 
3. REKLAMA IR ŽINIASKLAIDA 

3.1 Ralio reklama ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

Išorinės lauko reklamos mieste, susijusios su raliu nedaug. Ganėtinai intensyvi 
reklamos kompanija vyko Facebook-e ir Youtube kanale. 
Manau, kad ralio organizatoriai turi nemažą vietos institucijų palaikymą, nes ralio 
rėmėjais ir partneriais yra ne tik verslo organizacijos, bet ir Palenkės kraštas, bei 
Bialystoko miestas. Apdovanojant ralio nugalėtojus dalyvavo ir miesto valdžios 
atstovai. 
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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 centras įsikūręs komplekse, kur buvo Ralio štabas. Žiniasklaidos atstovai 
buvo akredituojami, išduodamos liemenės. Saugumo instruktažas buvo pravedamas 
akreditacijos metu. 
 Žiniasklaida, tradiciškai,  greičio ruožuose stengiasi pasirinkti nesaugias, bet gerą 
kadrą garantuojančias  vietas. 
 

 

3.3 Žiniasklaidos apimtys ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos 
 
Varžybų metu, vyko kokybiška TV transliacija iš skirtingų greičio ruožų. 
 

 
4. KITOS PASTABOS 

1. Organizatorius matyt nesitikėjo kad LASF stebėtojas atvyks į Administracinę komisiją, 
todėl penktadienį (gegužės 20 d.) nebuvo tam pasiruošęs. Nepavyko gauti ralio 
dokumentų paketo ir ID kortelės. Tokia pati situacija su automobiliu. 

2. Sekančias ralio dienas (gegužės 21-22 d.) važiavome kartu su PZM Stebėtoju. 
3. Varžybų trukmė, sąlyginai, ganėtinai ilga. Manyčiau, kad įskaitant Administracinę ir 

Techninę komisijas bei Susirašymą, pilnai būtų užtekę ir dviejų dienų. 
4. Pagal grafiką, Tech. komisija dirbo iki  13:00, o SKK posėdis - 13:15, todėl TK teisėjams 

nevėluoti į SKK posėdį, kartais yra sudėtinga. Pasiūlymas - daryti didesnį (bent 30 
min) tarpą. 

5. Ralyje iškilo “problema” dėl Lenkijos ekipažo važiuojančio LARČ įskaitoje. Pagal 
“nutylėjimą” Lietuvos sportininkus tikrina LASF atstovai, Lenkijos - PZM atstovai. 
Kadangi šiemet turėsime dar du ralio etapus kartu su kitos valstybės etapais (RSMP ir 
LRČ) manau kad TK grafikus reikėtų “sudėlioti”  taip kad užsienio sportininkų, 
važiuojančių LT čempionate automobilius patikrintų abiejų šalių tech.teisėjai. (ir 
atvirkščiai). 

6. Pasiūlymas RK. Kadangi Rajd Podlaski sekretoriatas, iki šiol nepateikė LASF-ui Lietuvos 
dalyvių ir komandų paraiškų, yra neįmanoma suvesti LARČ I etapo taškų. Siūlau, į 
išvažiuojamuosius ralio etapus, siųsti LASF delegatą darbui ralio sekretoriate. 

7. Pasiūlymas RK.   Dėl paklotų po automobiliais / Gesintuvų Serviso zonoje , dėl 
nesilaikančių paraiškų pildymo/pateikimo taisyklių ir pan. - siūlau kiekvieną ekipažą, 
sezono metu, du ir daugiau kartų pažeidusį atitinkamus reikalavimus, sekančiais 
metais (t.y. 2023 m.) prieš išduodant Lenktynininko licenciją - papildomai 
egzaminuoti. 



              A = Puikiai; B = Aukščiau standarto; C = Atitinka standartą, D = Žemiau standarto, E = Nepriimtina                    
A B C D E 

 

Puslapis 12 

8. Pasiūlymas RK. Saugos plane, buvo iš anksto ,numatytos vietos STARTO posto 
perkėlimui, kartojant greičio ruožą ant žvyro/grunto dangos. Manau, kad vertėtų šią 
praktiką įdiegti ir Lietuvoje. 
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