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2022 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS 
STEBĖTOJO ATASKAITA 

Ralio pavadinimas:  “Gravel Fest Rally-Lazdijai ”                 Varžybų data: 2022m.  gegužės mėn. 13-14 d.d. 
  
Ataskaitą paruošė:     Arturas Gailius                                     el.p.: arturas@gailius.eu 
                                      Kąstytis Torrau                                    el.p.: kastis@atari.lt 
  
Ataskaitos data:         28.05.2022 

 

Varžybų apibūdinimas ir trumpa ralio santrauka:  
 

2022 m. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato I etapas; 
2022m. Lietuvos automobilių rminiralio čempionato I etapas; 

Kadidatinės varžybos, siekiant organizuoti LARČ etapą. 
 

       Varžybos organizuotos Lazdijų savivaldybės apylinkėse. Ralio štabas buvo įsikūręs pačiame 
Lazdijų miesto centre, šalia centrinės miesto aikštės ir Savivaldybės. Varžybų iškilmingas 
atidarymas ir uždarymas vyko gražiame miesto parke su didele estrada. Pirmąją varžybų dieną 
vyko administracinė ir techninės komisijos, taip pat ir susipažinimas su trasa. Kai kurie Mini Ralio 
dalyviai minėtas procedūras galėjo atlikti ir antrąją varžybų diena, anksti ryte. Varžybos vyko 
permainingomis oro sąlygomis, kartkartėmis nulyjant lietui, kas kovas trasose darė tik 
įdomesnėmis. Varžybos neapsiėjo be avarijų, didesnių trauma ar sužalojimų išvengta. Žiūrovai, 
tradiciškai, rinkosi antroje varžybų dienos dalyje. Daug žiūrovų buvo ir uždarymo ceremonijos 
metu. Varžybų uždarymą ir apdovanojimus lydėjo koncertas ir šventė Lazdijų gyventojams ir 
svečiams.  
 
      
  
Ralio Štabas : Seinų g. 1, Lazdijai. (Lazdijų savivaldybės viešoji biblioteka) 
 
 

Bendras ralio ilgis (km) 241,89 Bendras GR ilgis (km) 54,35 

Vienintelis  GR kilometras (km)  Santykis GR/pervažiavimų (%) 34,5 

Ilgiausias GR (km) 7,68 Trumpiausias GR (km) 2,85 

GR danga  %  (žvyras) 100  Vidutinis greitis GR (km/val)  

Greičiausias GR (km/val)  
RS GR2 / MR  GR5/7 

111,07 / 90,88 
Lėčiausias GR (km/val)   
RS GR6 / MR GR 10 

92,61 / 80,4 

 
 
 

 

mailto:arturas@gailius.eu
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DALYVIŲ STATISTIKA   LRSČ 
 

Įskaita VISO SG 2 SG 3 SG 4 OPEN 2WD 

Pateikta 
paraiškų 

      

Startavo 46 10 4 2 11 19 

Finišavo 20 6 3 2 3 6 

 
 
 
 
VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI  LRSČ 
 

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

Automobilis Įskaita 

1-as 
absoliučiai 

Marek Švarc                    LVA                                  
Armands Lūkins              LVA 

Subaru Impreza 
 

2-as 
absoliučiai 

Marius Vėgėlė                  LTU               
Renaldas Gegužinskas    LTU  

Mitsubishi Lancer Evo IX 
 
 

3-as 
absoliučiai 

Mindaugas Grikienis      LTU                    
Donatas Gaidelis            LTU 

Subaru Impreza 
 
 

SG 2 
Evaldas Gezevičius      LTU 
Šarūnas Gumauskas   LTU 

Honda Civic 
 

SG 3 
Ovidijus Knyšius          LTU                               
Silverijus Lapėnas       LTU 

BMW 
 

SG 4 
Ugnius Terekas            LTU                         
Matas Patėjūnas         LTU 

Subaru Impreza 
 

Open 
Marek Švarc                 LVA                                  
Armands Lūkins           LVA 

Subaru Impreza 
 

2WD 
Lukas Pečeliūnas          LTU                  
Gediminas Satkus        LTU 

BMW 328 
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DALYVIŲ STATISTIKA   LMRČ 
 

Įskaita VISO 
SGC 

1 
SGC 

2 
SGC 

3 
SGC 

4 V OC Retro 

Pateikta 
paraiškų 

        

Startavo 69 7 15 16 5 9 10 7 

Finišavo 53 6 10 14 5 6 6 6 

 
 
VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI  LMRČ 
 

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

Automobilis Įskaita 

1-as 
absoliučiai 

Martynas Tereikis          LTU                            
Saulius Ruzgas                LTU 

BMW 323Ti Compact 
 

2-as 
absoliučiai 

Klaudas Bučinskas          LTU               
Ignas   Benotas               LTU  

BMW 323  Compact 
 
 

3-as 
absoliučiai 

Justinas Kvaraciejus      LTU                    
Jonas  Keršys                 LTU 

Subaru Impreza 
 
 

SGC 1 
Vilmantas Karalius      LTU 
Austėja Karaliūtė        LTU 

Honda Civic 
 

SGC 2 
Lukas Gordonas          LTU                               
Rugilė Sakalauskaitė   LTU 

Opel Astra 
 

SGC 3 
Martynas Tereikis       LTU                            
Saulius Ruzgas             LTU 

BMW 323Ti Compact 
 

SGC 4  
Vytautas Venclovas    LTU                                 
Darius Saulevičius       LTU 

Subaru Impreza 
 

V 
Antanas Akučka                      LTU                  
Akvilė Akučkaitė-Paulauskė  LTU 

Subaru Impreza WRX 
 

OC 
Justinas Kvaraciejus      LTU                    
Jonas  Keršys                 LTU 

Subaru Impreza 
 

Retro 
Laimonas Latvėnas       LTU                        
Alvaidas Daugėla          LTU 

VAZ 2101 
 

Junior 
Lukas Gordonas          LTU                               
Rugilė Sakalauskaitė   LTU 

Opel Astra 
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VARŽYBŲ OFICIALŪS ASMENYS 

Pareigos Vardas, pavardė El. pašto adresas 

Varžybų vadovas Edvinas Vašteris  

Varžybų vadovo pavaduotojas Darius Šileikis  

SKK pirmininkas Tadas Vasiliauskas  

Sporto Komisaras Remigijus Bilevičius  

Sporto Komisaras Šarūnas Liesis  

LASF stebėtojas Arturas Gailius arturas@gailius.eu 

LASF stebėtojas Kąstytis Torrau kastis@atari.lt 

Trasos ir saugumo viršininkas Artūras Dzevintauskas  

Vyriausias gydytojas Vida Valantinaitė  

Teisėjas ryšiams su dalyviais Milda Dručkutė  

Tech. komisijos pirmininkas Saulius Stanaitis  

Vyriausias laikininkas Gintautas Firantas  

Vyr. sekretorė Rasa Jakienė  
 

 
Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  
 

1 

Intensyvi renginio reklama, profesionali tiesioginė TV transliacija  iš greičio ruožų. Ekrane 
matomo veiksmo komentarai anglų kalba, pateikiama gana detali info apie ekipažus ir jų 
techniką. 
 

2 
Geros trasos, reikalaujančios ekipažo meistriškumo ir sklandaus darbo. 
 

3 
Graži apdovanojimų ceremonija su koncertu dalyviams, miesto gyventojams ir svečiams. 
 

 
 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 
 

1 
Saugumui ir sklandesniam ralio valdymui, esant tokiam dalyvių kiekiui, reikalinga GPS sekimo 
sistema. 

2 
Kuro pylimo ir Serviso zonų vietos parinkimas taip kad nesikirstų ekipažų trajektorijos  
 

3 
Atidesnio dalies trasos saugos darbuotojų ir saugos kanalo darbo. 
 

  
    

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

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 5 

 
1. BENDRA VARŽYBŲ ORGANIZACIJA 

1.1 Dokumentacija ir komunikacija prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 

Dokumentai pateikti laiku. Visi varžyboms reikalingi dokumentai publikuojami 

organizatoriaus svetainėje.  Informacijos atnaujinimas vyko sklandžiai. 

 

 

 

1.2 Organizatoriaus internetinė svetainė ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 

Organizatoriaus svetainė lengvai “vartosi”,pateikta informacija aiški ir kokybiška, 

Dokumentų atnaujinimai vyko tvarkingai. Pateikta informacija dalyviams, žiūrovams ir 

žiniasklaidos atstovams.  

Dokumentų publikavimui ir Rezultatų pateikimui, naudota platforma - 

www.raceonline.lt  

 

 

 

1.3 Ralio programa, žemėlapiai, gidas ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos 

 

Paruoštas išsamus ralio gidas.  Žemėlapiai aiškūs ir kokybiški. Pateikta naudinga 

informacija. Tiek elektroninės, tiek ir spausdintos versijos kokybė puiki.  

 

Pastaba: LARČ etapui Ralio Gidas turės būti išsamesnis, ir tikriausiai bent jau dviem 

kalbom. 

 

 

 

1.4 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Nusiskundimų / pastabų / pagyrimų - NEGAUTA. 
 

 
 

http://www.raceonline.lt/
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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 Lazdijų bibliotekos patalpose.  Vieta tinkama kokybiškam darbui. 

Visos ralio tarnybos turėjo atskiras ir patogias, reikalinga įranga aprūpintas  patalpas. 

Patekimo į HQ kontrolė - nevykdyta, bet nusiskundimų dėl pašalinių asmenų nebuvo. 

Parkavimo vietų ralio tarnyboms ir personalui - užteko. Personalo maitinimas vyko 

kitoje aikštės pusėje įsikūrusioje kavinėje. Iki Serviso zonos - apie 2,30 km.  

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

 

Pastaba: Vykdant LARČ etapą, rekomenduoju visas parkavimo vietas esančias prieš 

HQ, palikti saugos kanalui, ir dalinai oficialiems asmenims. 

 

1.6 Serviso Zona ☐ ☐ ☐  ☐ 

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

Pastabos 

 
Patekimas į Serviso zoną kontroliuojamas. Serviso zona lyg ir ganėtinai erdvi, bet 
šitokiam dalyvių kiekiui per maža. Esanti teritorija išnaudota buvo maksimaliai. Danga 
- asfaltas, jo būklė patenkinama. Dalis ralio dalyvių, paklotus po automobiliais naudojo 
netinkamai arba netinkamus, t.y. per mažus.  
Kuro pildymo zona įrengta išvažiuojant iš SZ. Kirtosi įvažiavimo ir išvažiavimo iš SZ 
trajektorijos, gatvėje formavosi sportinių automobilių eilė, kas trukdė tiek 
lenktynininkams, tiek ir pravažiuojantiems. 
 
1.Pastaba: LARČ etapui, ši Serviso zona, netinkama. 
2.Pastaba: 
        A) Įvažiavimas ir išvažiavimas į/iš SZ per atskirus LK, nebesikirs trajektorijos; 
        B) Įvažiuojantiems į SZ, leisti įvažiuoti anksčiau, nereiks laukti ir nebus kamščių. 
 
 

 

1.7 Aplinkosaugos iniciatyvos ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Atliekų tvarkymu ir WC - pasirūpinta. 
Paklotai po sportiniais automobiliais serviso parke buvo.  ( 1 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. Oficiali varžybų lenta Ralio štabe buvo, 
reikalinga  informacija buvo talpinama laiku. 
Rezultatų pateikimui buvo naudojama ir elektroninė lenta www.raceonline.lt .   
Operatyviai komunikacijai su dalyviais CRO naudojo Whatsapp programėlę. 
 
 
 

 
 

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 ir jo pavaduotojas dirbo atsakingai ir profesionaliai. 
Techninei komisijai pastabų nėra. Visų asmenų patirtis didelė. 
Teisėjui ryšiams su dalyviais pastabų nėra. 
 
Trasos saugos viršininkui reikėtų labiau kontroliuoti/instruktuoti SAF kanalo teisėjus 
ir saugą, kad nesikartotų situacijos: “00” GR2 pravažiavo neįsijungęs garso sirenos; 
GR6  - ženklas “Stop varžybos” atsuktas į sportinio kanalo pusę. 
 
 Bendras teisėjų sąrašas - yra. 
 

 

2.3 Administracinė komisija / Techninė komisija ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Vieta, organizavimas, įranga ir grafikai. 

Pastabos 

 
Administracinės komisijos vieta - pakankamai didelė, aprūpinta darbui reikalinga 
įranga.  Darbo pradžioje, dėl dalyvių elgesio formavosi spūstys, bet Organizatorius ir 
CRO šitą klausimą greitai išsprendė, toliau viskas vyko laiku ir tvarkingai. 
 
Pasiūlymas: gal vertėtų dalyvius per vienas duris įsileisti, o per kitas išleisti ? 
 
Techninės komisijos darbo vieta tinkama - automobilių servisas. Vienu metu 
tikrinami du automobiliai, įvažiuojančių / išvažiuojančių trajektorijos nesikerta. (B) 
 
 
 
 

http://www.raceonline.lt/
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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 

 
Maršrutinė kortelė be klaidų. Nusiskundimų dėl neteisingų laiko normų 
pervažiavimuose - negauta. 
Vidutiniai greičiai, deja, buvo viršyti: LRSČ :  GR2 / 111,07 km/h / St.nr. 30; 
LMRČ : GR 5-7 / 90,88 km/h / St.nr. 93 ir  GR 9 / 86,1 km/h / St.nr. 95 (D) 
 
Didokas pervažiavimų kilometražas palyginus su GR kilometražu. 
 

 
 

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 plano tikslumas - tinkami.  Įrišimui panaudota per maža 
spiralė, todėl vartant lapus knyga išsiardydavo.(D) Todėl organizatoriams teko 
greituoju būdu, iš naujo surišti ne vieną Saugos Planą. ☺ 
Saugos Planas atitiko realią situaciją greičio ruožuose. 
 
KK - spaudos kokybė, knygos tikslumas ir įrišimas tinkami. Kelio knygoje maži 
atstumų neatitikimai, bet įtakos ekipažų rezultatams tai neturėjo. 
 
Pastaba: LARČ kelio knygoje turi būti nurodyti ir alternatyvūs keliai.  
 

 

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 pravažiavimo kartų 
kontrolei, naudoti teisėjų postai. Greičio kontrolės nebuvo, todėl kai kurie ekipažai 
viršijo greitį.  
 
Greičio viršijimo problemas labai nesunkiai išspręstų GPS sistemos naudojimas, ir tuo 
pačiu, nebereikėtų teisėjų trasoje. 
 

 

2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos 

 
Tech. patikrinimas varžybų metu vyko pagal Tech. komisijos numatytą grafiką.  
Tikrinta - padangos, saugumo įranga.  
 
 
 

 
 

2.9 Kuro pildymo zona ☐ ☐ ☐  ☐ 

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

Pastabos 

 
Kuro pildymo zona įrengta išvažiuojant iš SP. Paklotų reikia didesnių , gesintuvų 
skaičius, galiojimas - tinkami. Patekimas į KZ kontroliuojamas. 
 
Pastaba: papildoma informacija p.1.6 
 
 
 
 

 
 

2.10 Greičio ruožai ☐  ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Ralio greičio ruožai smagūs ir techniški, reikalaujantys ekipažo susikaupimo. 
Bendra GR-ų saugumo būklė - gera. 
Žiūrovų trasose padaugėjo tik antroje dienos pusėje. Atskirų zonų žiūrovams - 
nebuvo. 
Media zonų įrengta buvo. Visos saugiose vietose. Ralio metu vyko tiesioginė varžybų 
transliacija per “Motorsport.tv”. Pastabų media atstovams nėra. 
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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  greičio ruožuose užteko, darbo kokybė - gera.  
Radijo ryšys veikė su trikdžiais, bet buvo naudojamos alternatyvios ryšio priemonės.  
Saugos priemonės/informacija trasoje - aptvėrimo juostos, įspėjamieji ženklai ir 
sauga. 
Saugumo taisyklės žiūrovams - paskelbtos organizatoriaus interneto svetainėje ir 
leidiniuose. 
Saugumo taisyklės media atstovams - paskelbtos organizatoriaus interneto 
svetainėje ir išaiškintos išduodant akreditacijas. 
 
Gelbėjimo tarnybos (PGT ir GMP)buvo, bet į GR 1 ir GR2  atvykus Stebėtojams dar 
neturėjo evakuacinių kelių žemėlapių.Bet paskui mus važiavo SAF A, kuris manytina ir 
perdavė reikalingus dokumentus, nes sekančioje sekcijoje tarnybos jau turėjo visa 
jiems ralyje reikalingą informaciją. 
Saugos kanalas judėjo laikydamasis jiems paskirto grafiko, bet ne visada 
sureaguodavo į konkrečias situacijas trasoje. 
 

 

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

Sufleriai Formatas, žiūrovų susidomėjimas. 

Pastabos 

 
 
 
 
 

 

2.13 Laiko matavimas / Sekimo įranga ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

 
Laiko matavimo įranga dirbo be priekaištų. 
Rezultatų valdymas buvo sutrikęs pačioje ralio pabaigoje, likus patvirtinti Junior ir 
Komandinės įskaitos rezultatus. Priežastis - “pakibo”  www.raceonline.lt tinklapis. 
Bet šaunios organizatorių komandos dėka, apdovanojimo ceremonijos dalyviai net 
nepajuto šio laikino sistemos sutrikimo. (B) 
 
GPS sekimo įrangos nebuvo. 
 
 
 

 
 

2.14 Ralio kontrolė ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Įranga, turima erdvė darbui, dalyvaujantys oficialūs asmenys. 

Pastabos 

 
Patalpos ir įranga darbui tinkamos. Oficialūs asmenys profesionalai. 
Turint GPS įrangą, kontrolė būtų efektyvesnė. 
 
 

 

2.15 Podiumas, ralio pabaiga  ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 

Ralis finišavo gražioje vietoje, Lazdijų miesto parke esančiame stadione. LASF ir ralio 
rėmėjų atributika buvo. 
  
Apdovanojimų ceremoniją vedė profesionalai. Po apdovanojimų - koncertas. 
 
Žiūrovų buvo ganėtinai daug, 
 

 

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. Neatitikimų nenustatyta. 
Uždaro parko kontrolė nebuvo deramai užtikrinta. Keletas ralio dalyvių išvažiavo ir 
niekas negalėjo pasakyti kurie. (D) 
 

 
 
 

3. REKLAMA IR ŽINIASKLAIDA 
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3.1 Ralio reklama ☐  ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Išorinės lauko reklamos mieste, susijusios su raliu pakankamai daug. Ganėtinai 
intensyvi reklamos kompanija vyko Facebook-e ir Youtube kanale. 
 
Ralio organizatoriai turi nemažą vietos institucijų palaikymą, nes ralis šiame krašte 
vyksta jau ne pirmus metus. Apdovanojant ralio nugalėtojus dalyvavo ir rajono 
savivaldybės Merė. 
 
 

3.2 Žiniasklaidos infrastruktūra ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
 Žiniasklaidos atstovai buvo akredituojami, išduodamos liemenės. Saugumo 
instrukcija media atstovams, dronų naudojimo taisyklės yra paskelbtos organizatorių 
interneto svetainėje. Instruktažas buvo pravedamas akreditacijos metu. 
 
 Žiniasklaidos atstovai, dažniausiai, greičio ruožuose pasirenka nesaugias, bet gerą 
kadrą garantuojančias  vietas. Tačiau šis ralis buvo maloni išimtis. Trasoje “vaikyti” 
žiniasklaidos atstovų iš nesaugių vietų nereikėjo. 
 

 

3.3 Žiniasklaidos apimtys  ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos 

 
Varžybų metu, vyko aukšto lygio tiesioginė “Motorsport.TV” transliacija anglų kalba. 
Pateikta gan išsami informacija apie ekipažus, jų techniką ir pan. Transliacijos vyko iš 
skirtingų greičio ruožų. 
Dideli peržiūrų skaičiai. (apie 720 000) 
 

 
4. KITOS PASTABOS 

1. Pasiūlymas RK.   Dėl paklotų po automobiliais / Gesintuvų Serviso zonoje , dėl 
nesilaikančių paraiškų pildymo/pateikimo taisyklių ir pan. - siūlau kiekvienąm 
ekipažui, sezono metu, du ir daugiau kartų pažeidusiam atitinkamus reikalavimus, 
sekančiais metais (t.y. 2023 m.) išduoti Lenktynininko licenciją tik išlaikius žinių 
patikrinimo egzaminą. 

2. Teisėjų darbo nesklandumus -  nepakankamą UP kontrolę, neteisingai atliktą 
pritraukimą, pasimetimą pildant maršrutinę kortelę, neteisingą posto vietą, turbūt 
norėtųsi priskirti prie pirmų sezono varžybų streso. Nes kiek žinau, daugumai teisėjų 
tai pirmos šio sezono varžybos. 
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3. Manyčiau kad interneto svetainę www.raceonline.lt, vertėtų atnaujinti ir patobulinti.  

 

 
 
          
 
 
        
 

 

 

 

 

http://www.raceonline.lt/
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