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2022 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS 
STEBĖTOJO ATASKAITA 

Ralio pavadinimas:  “ORLEN Rally Lietuva 2022”               Varžybų data: 2022m. liepos mėn. 22–23 d.d. 
  
Ataskaitą paruošė:     Arturas Gailius                                     el.pšt: arturas@gailius.eu 
                                      Kastytis Torrau                                    el.pšt: kastis@atari.lt 
  
Ataskaitos data:         26.07.2022 

 

Varžybų apibūdinimas ir trumpa santrauka apie ralį:  
 

                               Lietuvos automobilių ralio čempionato III-asis etapas 
 

     LARČ etapas Mažeikių regione organizuojamas antrą kartą. Varžybų formatas - dvi dienos. 
Penktadienį - Administracinė ir Techninė komisijos bei susipažinimas su trasa. Norintys, turėjo 
galimybę išbandyti techniką „Test“ ruože. 
     Iškilmingas Varžybų atidarymas vyko aikštėje prie Mažeikių kultūros centro. Pirmos  dienos 
vakare vyko tik vienas 3,72 km ilgio Greičio ruožas. Antrosios dienos maršrutą sudarė 6 Greičio 
ruožai važiuojami du kartus. Visame dienos maršrute dalyviai turėjo tik vieną Serviso zoną ir tris 
kuro pildymo zonas.  
     Šio Ralio trasos greitos, turinčios nemažai tiesių atkarpų, kuriose išvystomi dideli greičiai, todėl 
buvo naudojamos  greičio mažinimo priemonės – Retarderai. Vidutinis greitis neviršytas. 
     Varžybų metu buvo viena stipri avarija (St.Nr.2), todėl teko sustabdyti Greičio ruožą. Ekipažo 
nariai sužalojimų nepatyrė. Daugiau rimtesnių incidentų ir avarijų nebuvo, dauguma varžybų 
nebaigusių ekipažų turėjo problemų dėl technikos gedimų. 
      Rezultatų paskelbimas vyko pagal planą, protestų nesulaukta.  
  Absoliutūs  „Orlen Rally Lietuva 2022“ nugalėtojai – Dominykas Butvilas ir Renatas Vaitkevičius.  
      Varžybų finišas ir Apdovanojimų ceremonija vyko Viekšniuose, Vasaros estradoje. 
Apdovanojimų ceremonijos metu vyko koncertas miestelio gyventojams ir Varžybų dalyviams.  
 

Ralio Štabas: Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai 
 

Bendras ralio ilgis (km) 331,22 Bendras GR ilgis (km) 98,86 

Unikalūs  GR kilometrai (km) 51,29 Santykis GR / pervažiavimų (%) 42/58% 

Ilgiausias GR (km) 9,63 Trumpiausias GR (km) 3,72 

GR danga  %  (žvyras, asfaltas) 99 / 1 Vidutinis greitis (km/val)  

Greičiausias GR (km/val) /6 / 129,66 Lėčiausias GR (km/val)   / 12/ 103,60 

 
 
 

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 

51 1 5 4 4 9 5 4 3 12 4 

Startavo 51 1 5 4 4 9 5 4 3 12 4 

Finišavo 35 1 3 3 4 7 3 2 2 6 4 

 
VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI 
 

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

Automobilis 

1-as 
absoliučiai 

Dominykas Butvilas (LT)  
Renatas Vaitkevičius (LT) 

SKODA Fiabia R5 

2-as 
absoliučiai 

Martynas Samsonas (LT) 
Ervinas Snitkas (LT) 

SKODA Fiabia N5+ 

3-as 
absoliučiai 

Giedrius Firantas (LT) 
Matas Valiulis (LT) 

Mitsubishi Lancer Evo VIII 

LARČ 1 
Martynas Samsonas (LT) 
Ervinas Snitkas (LT) 

SKODA Fiabia N5+ 

LARČ 2 
Dominykas Butvilas (LT)  
Renatas Vaitkevičius (LT) 

SKODA Fiabia R5 

LARČ 3 
Serhii Potiiko (UA) 
Ivan Mishyn (UA) 

SKODA Fabia Rally2-Kit 

LARČ 4 
Jocz Tymoteusz (PL) 
Maciej Judycki (PL) 

Peugeot 208 

LARČ 5 
Giedrius Firantas (LT) 
Matas Valiulis (LT) 

Mitsubishi Evo VIII 

LARČ 6 
Janis Vorobjovs (LV) 
Guntars Zicans (LV) 

BMW 320 

LARČ 7 
Deividas Gezevičius (LT) 
Tomas Nenartavičius (LT) 

Honda Civic 

LARČ 8 
Mantas Meduneckis (LT) 
Justinas Vainiūnas (LT) 

VW Golf 

LARČ 9 
Vytautas Kaziukonis (LT) 
Algirdas Pranckūnas (LT) 

BMW 316Ti 

History 
Saulius Zurlys (LT) 
Aurimas Kropas (LT) 

BMW 316 
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VARŽYBŲ OFICIALŪS ASMENYS 

Pareigos Vardas, pavardė El. pašto adresas 

Varžybų vadovas Darius Šileikis dariaus.sileikio@gmail.com  

Varžybų vadovo pavaduotojas Inga Andruškevičiūtė  

SKK pirmininkas Remigijus Bilevičius remigijusbil@gmail.com  

Sporto Komisaras Šarūnas Liesis sarunas.liesis@gmail.com  

Sporto Komisaras Ingrida Savickienė info@kelmesask.lt  

LASF stebėtojas Arturas Gailius arturas@gailius.eu 

LASF stebėtojas Kastytis Torrau kastis@atari.lt 

Trasos ir saugumo viršininkas Edvinas Vašteris edvinas.rally@gmail.com  

Vyriausias gydytojas Vida Valantinaitė vidavalantinaite@gmail.com  

Teisėjas ryšiams su dalyviais Tadas Vasiliauskas tadas_vas@yahoo.com  

Tech. komisijos pirmininkas Paulius Mileška  

Vyriausias laikininkas Gintautas Firantas  

Vyr. sekretorė Reneta Breivienė  
 

 
Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  
 

1 Greičio ruožų unikali charakteristika. 

2 
Įdomus sumanymas, 6 ruožai be Serviso. Verčiantis tausoti automobilį. Nors teko girdėti 
atsiliepimų kad 6 GR be Serviso yra per daug. 

3 Rally Freaks transliacijos iš ralio Greičio ruožų 

 
 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 
 

1 Kelio Knygos pataisymai ir  vistiek liko klaidų... 

2 
GR3 ekipažui Nr.6, nesuveikė GPS sistemos “Red Flag” signalas, informacija apie GR stabdymą 
laiku nepasiekė “Lapės” teisėjų. 

3 Nepatikimas radio ryšio įrangos veikimas. (Manytina kad dėl įrangos techninės  būklės) 

  
    

  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 

 
Dokumentai publikuoti laiku. Organizatorius, dokumentų publikavimui, naudojosi  
www.autorally.lt ir Apps “Sportify”.  Dokumentų kokybė -tinkama. Dokumentų 
taisymai/pakeitimai buvo skelbiami. 
 

 

1.2 Organizatoriaus internetinė svetainė ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 
Organizatoriaus interneto svetainė nenaudojama, buvo tik nuoroda į autorally.lt 

 

 

1.3 Ralio programa, žemėlapiai, gidas ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos 

 
Ralio Gido, žemėlapių ir programos kokybė gera,išsami  informacija pateikta 
lietuvių ir anglų kalbomis. Informacija paskelbta www.autorally.lt ir “Sportity” 
 

 

1.4 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Dalyvių nusiskundimų ir /ar pastabų - 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 

 

Ralio Štabas įsikūręs Viekšnių seniūnijos patalpose. Patalpos tinkamos darbui. 

Ralio kontrolės centras ir SKK - skirtingose patalpose. Patekimas į HQ nebuvo 

kontroliuojamas, bet nusiskundimų dėl pašalinių asmenų ar trukdymo negauta. 

Prie HQ - LASF atributika. Automobilių parkavimas - aikštelėje prie ralio štabo. 

 

1.6 Serviso Zona ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

http://www.autorally.lt/
http://www.autorally.lt/
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Pastabos 

Informacinės nuorodos atvykimui į Serviso parka buvo. Komandų vietos 
išdėstytos tvarkingai.  Judėjimo schema teritorijoje aiški, bet kontroliuojama 
nebuvo.  Serviso knyga kokybiškai paruošta ir atspausdinta. 
Pastaba: Po dalyvių automobiliais nevisada buvo tinkami paklotai. Serviso 
koordinatorius turbūt nekontroliavo dalyvių elgesio, ir apie pažeidimus 
neinformavo varžybų vadovo. (D) 
Kuro pildymo zona įrengta tinkamai, prie išvažiavimo iš Serviso. 
 

 

1.7 Aplinkosaugos iniciatyvos ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

Atliekų konteineriai ir WC buvo. 
Dėl galimo dangos užterštumo - Pastaba 1.6 p. 
 

 

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. Dokumentai buvo publikuojami Varžybų lentoje, talpinami Sportity 
programėlėje ir autorally.lt svetainėje. CRO operatyviam bendravimui dalyviais 
naudojo Whatsapp programėlę. Komunikacija vyko operatyviai, Lietuvių, Anglų 
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 

 
Oficialių asmenų patirtis didelė. Varžybų vadovo kompetencija tinkama, priimti 
sprendimai tinkami, savalaikiai. Varžybų Vadovo pavaduotojo darbą kol kas 
sunku vertinti, nes tai pirmos varžybos šioje pozicijoje. 
Visų Ralio kontrolėje dirbusių asmenų kompetencija pakankama, darbas 
organizuotas gerai.  
Trasos saugumo viršininko kompetencija didelė, reagavimas į situaciją savalaikis 
ir organizuotas.  
Techninės komisijos specialistams pastabų nėra.  
Teisėjui Ryšiams su Dalyviais pastabų nėra. 
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2.3 Administracinė komisija / Techninė komisija ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Vieta, organizavimas, įranga ir grafikai. 

Pastabos 

 
Administracinės komisijos patalpos, Ralio štabe, tinkamos, šviesios, aprūpintos 
reikalinga įranga. Registracija vyko pagal numatytą grafiką. 
 
Techninės komisija dirbo įmonės “UNO Transport” patalpose (autoservise). Vieta 
tinkama ir patogi, darbas organizuotas tinkamai. Naudotos svarstyklės ir 
atitinkama įranga. 
 

 

2.4 Maršrutinė kortelė ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Maršrutinei kortelei pastabų nėra, paruošta tvarkingai, laiko normos tinkamos. 
Dalyvių pastabų negauta. 
 

 

2.5 Varžybų dokumentai ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

     Saugos planas atitinka standartą, kokybiškai paruoštas, atspausdintas ir 
susegtas. Pateikti visi reikalingi Saugos Plano priedai. GR žemėlapių kokybė 
tinkama, bendras ralio žemėlapis - norėtųsi kad gyvenviečių pavadinimai būtų 
stambesniu šriftu. 
     Kelio knyga - spaudos kokybė ir surišimas tinkami. Deja, neišvengta taisymų, o 
kas blogiausia - po knygos pataisymo vistiek liko klaidų, galėjusių įtakoti varžybų 
eigą. (D) 
       GR žemėlapių kokybė tinkama. Bendras ralio žemėlapis - norėtųsi kad 
gyvenviečių pavadinimai būtų stambesniu šriftu... 
 

 

2.6 Susipažinimas su trasa ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Susipažinimas su trasa vyko pagal grafikus. Buvo vykdoma kontrolė GPS pagalba. 
Papildomai skirti teisėjai kontrolei vykdyti. Buvo užfiksuoti dalyvių nusižengimai.  
CoC ir SKK taikė sankcijas. 
Rekomendacija RK ir Organizatoriui – susipažinimui su trasa, naudojant 
Retarderus, juos paruošti taip, kaip jie bus naudojami varžybų metu, jų kryptinis 
žymėjimas ir tt. 
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2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Testinis greičio ruožo danga atitiko ralio specifiką. Test ruožas įvyko sklandžiai. 
 

2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos 

 
Ralio metu buvo vykdoma padangų ir ekipuotės kontrolė. Buvo tikrinama 
Gesinimos sistemos aktyvavimo parengtis. Rasti trūkumai buvo šalinami.  
 

 

2.9 Kuro pildymo zona ☐ ☐   ☐ 

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

Pastabos 

 
   Kuro pildymo zona įrengta Serviso parke Viekšniuose - tinkama.  
Papildomos kuro zonos įrengtos Mažeikių mieste ir greta Kapėnų gyvenvietės, 
organizuotos tik iš dalies tinkamai. 
    Mažeikių kuro pildymo zonoje nebuvo pilnai užtikrinta netinkamai 
apsirengusių asmenų (mechanikų) patekimo kontrolė.(D) Zona įrengta ne pagal 
Serviso knygoje nurodytą schema. Bet kadangi degalinės atstovai patys pasiūlė 
įsirengti kuro zoną po stogu, dalyviams ir mechanikams, manytina, buvo tik 
geriau. 
     Degalų pildymo zonoje šalia Kapėnų, nebuvo užtikrintas serviso automobilių 
tinkamas parkavimas, kadangi šių automobilių vairuotojai negalvoja apie savo 
kolegas, o du KZ teisėjai fiziškai nepajėgūs jų sukontroliuoti. Todėl, kai kuriais 
atvejais, sportinių automobilių išvažiavimas iš kuro zonos tampa nesaugus.(D) 
     Degalų pildymo zonų įrengimo problema ir Saugus procedūrų vykdymas jose, 
tampa tendencija, besikartojančia beveik visose Ralio varžybose.  
          Pasiūlymas RK –  gal būt vertėtų patikslinti SVO Reglamentą, siekiant kad 
Kuro papildymo procedūros vyktų kiek įmanoma saugiau. 
 

 

2.10 Greičio ruožai ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

Trasų konfigūracija ir danga išskirtinė, pasižyminti itin greitomis atkarpomis ir 
plokščiu reljefu. Tokioms trasoms būdingas aukštas vidutinis greitis, todėl buvo 
naudojamos dirbtinės greičio mažinimo priemonės – retarderai. Retarderų 
ženklinimas atitiko SVOR. Trasos danga kartojant Greičio ruožus išliko nebloga. 
Kova visose klasėse vyko iki paskutinių kilometrų. Saugumu trasose buvo 
pasirūpinta. Žiūrovu nebuvo daug. Atskirų Media ir žiūrovų zonų nebuvo. 
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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 

 
     GR Sauga, daugumoje, tinkamai reaguodavo į Stebėtojų automobilį. 
     Trasos tvėrimai ir  saugos ženklų išdėstymas atitiko Saugos planą. (B) 
     Radio ryšio problemos kai kuriuose GR buvo. Spręndėsi tradiciškai - mobilieji 
arba per tarpinius postus. 
     Neatvykus Finish teisėjui, “SAF C” teko gelbėti situaciją. Dėl šios priežasties, 
D.Liesiui pasilikus Finish-o poste, susilpnėjo “SAF C” ekipažas, ir jams susitvarkyti 
su užduotimis tapo labai sudėtinga. 
   “Nulinukai” - ne visų automobilių sirenos atitinka SVOR reikalavimus, tačiau jos 
jau girdėjosi iš tolo. 
SAF-ų kanalas laikėsi grafiko, stengėsi tinkamai paruošti trasą sportiniam kanalui.  
     

 
 

2.12 Power Stage  (jei vykdomas) ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Formatas, žiūrovų susidomėjimas. 

Pastabos 

 
“Power” ruožas pagal LARČ Reglamentą buvo GR13. Ruožo ilgis 9,63 km. Danga - 
žvyras. Žiūrovų nedaug. 
 

 
 

2.13 Laiko matavimas / Sekimo įranga ☐ ☐   ☐ 

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

Pastabos 

 
    Patalpos ir įranga tinkama.Laiko matavimas vyko elektroninės sistemos 
pagalba. Rezultatų fiksavime trikdžių nepastebėta. 
    GR3 St.Nr. 2 pateko į avariją.  GPS Sistema siuntė “Red Flag” signalą trasa  
įvykio kryptimi važiavusiems ekipažams. Ekipažas St.Nr.6 pranešimo negavo. 
     Aiškinantis situaciją, GPS sistemos administratorius negalėjo paaiškinti kodėl 
taip galėjo atsitikti. GPS sistemos administratoriai, turi kuo greičiau išsiaiškinti 
priežastis ir jas pašalinti. (D)  
 

   
 
 
 



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

 

Puslapis 9 

 
2.14 

Ralio kontrolė ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Įranga, turima erdvė darbui, dalyvaujantys oficialūs asmenys. 

Pastabos 

 
Ralio kontrolės įranga tinkama. Naudojamos papildomos stebėjimo priemonės 
ant Saugos (SAF A) automobilio judančio trasa, kas padėjo Ralio kontrolei turėti 
tikslesnį tiesioginį vaizdą apie situaciją trasoje prieš pradedant sportininkų 
važiavimus. Patalpos Ralio kontrolei patenkinamos. Ralio kontrolėje dirbantys 
asmenys reikiamos kvalifikacijos, tinkamai reagavo į susidariusias situacijas. 
 

 

2.15 Podiumas, ralio pabaiga ☐ ☐   ☐ 

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

Pastabos 

 
     Ralio uždarymas vyko Viekšnių estradoje. Šalia estrados buvo išrikiuoti 
sportiniai automobiliai ir miestelio gyventojai galėjo juos apžiūrėti iš arčiau. 
Žiūrovų stebėti apdovanojimų ir koncerto susirinko nemažai. 
     LASF atributika ant scenos buvo, kitų atributų, kaip Lietuvos Valstybinė 
veliava, kitų šalių valstybinių vėliavų – nebuvo./PL;UA;EST;LV/  (D) 
 

 

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

Sufleriai Vieta, turima įranga, tikrinami automobiliai. Patekimo kontrolė 

Pastabos 

 
Techninis patikrinimas po finišo vyko pagal numatytą planą. Tikrinti automobiliai 
atitiko reikalavimus. (LARČ3 ir LARČ9 1-3 vietos) 
Uždaras parkas buvo nesaugomas! (D) 
 

 
 

3. REKLAMA IR ŽINIASKLAIDA 

3.1 Ralio reklama ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Lauko reklamos Viekšnių miestelyje buvo. Informaciniai pranešimai apie varžybas 
buvo iškabinti. Reklamos viešoje ervėje nebuvo daug. Pastebėta tik socialiniuose 
tinkluose. Apdovanojimų ceremonijoje valdžios institucijų atstovų nebuvo. 
Pagrindinio rėmėjo atstovas ir LASF prezidentas. 
 

 

3.2 Žiniasklaidos infrastruktūra ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

 
Spaudos centras įsikūręs Ralio štabo patalpose, kur buvo vykdoma 
Administracinė komisija. Naujai akredituojami žiniasklaidos atstovai buvo 
supažindinti su Saugos taisyklėmis, jiems išduotos skiriamosios liemenės. 
Metines LASF akreditacijas turintys žiniasklaidos atstovai registruojami nebuvo. 
Žiniasklaidos atstovų netinkamo elgesio Greičio ruožuose nepastebėta. 
 

 

3.3 Žiniasklaidos apimtys ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos 

 
Informacinis sklaidos lygis pagrinde apimantis socialinius tinklus. Rally Freaks 
komanda tiesiogiai transliavo reportažus iš ralio  
 

 
4. KITOS PASTABOS 

 Bendros mintys apie ralį  Lietuvoje: 
1. Situacija Serviso parkuose - tinkamo dydžio paklotai,  gesintuvai; 
2. Radio ryšio problema - ar nevertėtų LASF įsigyti radio stotelių komplektą?; 
3. Situacija su Kuro zonomis; Reikalinga diskusija. 
4. Teisėjų trūkumas varžybose, manau greitai bus tragiškas.    
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