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2022 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS 
STEBĖTOJO ATASKAITA 

Ralio pavadinimas:  “Rally Žemaitija 2022”                        Varžybų data: 2022m.  liepos mėn. 7-9 d.d. 
  
Ataskaitą paruošė:     Arturas Gailius                                     el.p.: arturas@gailius.eu 
                                      Kastytis Torrau                                    el.p.: kastis@atari.lt 
  
Ataskaitos data:         18.07.2022 

 

Varžybų apibūdinimas ir trumpa ralio santrauka:  
 

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

 
Varžybų centras bazavosi Kelmės mieste, o trasos driekėsi 15-20 km spinduliu aplink Kelmės miestą. 
Ralio štabas, tradiciškai - Kelmės kultūros centre, šalia centrinėje gatvėje įsikūręs Serviso parkas. 
Pirmoji diena tradiciškai skiriama administracinei, techninei komisijoms ir susipažinimui su trasomis.  
Antrosios dienos rytą dalyviai turėjo progą išbandyti savo techniką „Test ruožo“ metu. Į pirmąjį varžybų 
greičio ruožą sportininkai pajudėjo vakarėjant. Dalyviams teko įveikti 6 skirtingus greičio ruožus, vienas - 
Kelmės miesto gatvėmis ant asfaltinės dangos, likusieji žvyriniai. Du iš  šešių dienos Greičio ruožų buvo 
vykdomi tamsoje. Trečiąją varžybų dieną sportininkų laukė 4 skirtingi greičio ruožai, kartojami po 2 
kartus. Orai varžybų metu buvo permainingi, besivaržančių dalyvių laukė papildomas iššūkis dėl lietaus 
sukeltų sąlygų. Esant tokioms oro sąlygoms ir dideliam dalyvių kiekiui, kai kurios GR vietos tapo sunkiai 
įveikiamos, ypač dalyviams su 2WD technika. Taip nutiko GR8, todėl šis  greičio ruožas antrą kartą nebuvo 
kartojamas (GR10 buvo atšauktas). Toliau varžybos vyko be trukdžių ar vėlavimų ir baigėsi kaip buvo 
numatyta pagal grafiką. Didesnių avarijų, ypač su traumomis buvo išvengta. Daugiausia iš varžybų 
pasitraukusių ar visos distancijos neįveikusių sportininkų buvo dėl technikos gedimų. Rezultatų 
paskelbimas vyko pagal planą, protestų nesulaukta.  
Absoliutus „Rally Žemaitija 2022“ nugalėtojas-Tom Kristensson ir Andreas Johansson ekipažas iš Švedijos.  
Apdovanojimų ceremonija vyko Kelmės miesto centre, prie Kultūros centro, kur buvo įsikūręs Ralio 
štabas. Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo miesto valdžios atstovas, LASF prezidentas. 
Apdovanojimų ceremoniją vainikavo koncertas, kuriame žiūrovų buvo daug. 
 
Ralio Štabas: Kelmės kultūros centras, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 
 

Bendras ralio ilgis (km) 371,39 Bendras GR ilgis (km) 113,70 

Unikalūs  GR kilometrai  (km) 71,39 Santykis GR/pervažiavimų (%) 56 

Ilgiausias GR (km) 14,52 Trumpiausias GR (km) 2,21 

GR danga  %  (žvyras / asfaltas) 98 / 2 Vidutinis greitis GR (km/val) 113,48 

Greičiausias GR (km/val) / 11 / 126,89 Lėčiausias GR (km/val)   / 4 / 77,85 

 

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 

48 1 4 6 7 5 4 5 3 10 3 

Startavo 48 1 4 6 7 5 4 5 3 10 3 

Finišavo 36 1 4 4 5 5 3 2 3 7 2 

 
VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI 
 

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

Automobilis 

1-as 
absoliučiai 

Dominykas Butvilas (LT)  
Renatas Vaitkevičius (LT) 

Škoda Fiabia R5 

2-as 
absoliučiai 

Vladas Jurkevičius (LT) 
Aišvydas Paliukėnas (LT) 

Škoda Fiabia R5 Rally2 evo 

3-as 
absoliučiai 

Giedrius Notkus (LT) 
Dalius Strižanas (LT) 

Škoda Fiabia R5 

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

Škoda Fabia N5+ 

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

Škoda Fiabia R5 

LARČ 3 
Paulius Beniušis (LT) 
Kristupas Adinavičius (LT) 

Mitsubishi Evo IX 

LARČ 4 
Grzegorz Bonder (PL) 
Kamil Heller (PL) 

Renault 

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

Mitsubishi Evo VIII 

LARČ 6 
Justas Tamašauskas (LT) 
Dovydas Ketvirtis (LT) 

BMW M3 

LARČ 7 
Karolis Vitas (LT) 
Kasparas Vitas (LT) 

Honda Civic 

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

VW Golf 

LARČ 9 
Aurimas Buteikis (LT) 
Ugnius Vainevičius (LT) 

BMW 316Ti 

History 
Tadas Balaišis (LT) 
Lukas Balaišis (LT) 

LADA 2105 VFTS Evo 
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VARŽYBŲ OFICIALŪS ASMENYS 
 

Pareigos Vardas, pavardė El. pašto adresas 

Varžybų vadovas Donatas Liesis donatas.liesis@vdu.lt  

Varžybų vadovo pavaduotojas Darius Šileikis dariaus.sileikio@gmail.com  

SKK pirmininkas Tadas Vasiliauskas tadas_vas@yahoo.com  

Sporto Komisaras Darius Matulis dariusmatulis@gmail.com  

Sporto Komisaras Krzysztof Maciejewski  

LASF stebėtojas Arturas Gailius arturas@gailius.eu 

LASF stebėtojas Kąstytis Torrau kastis@atari.lt 

PZM Stebėtojas Jaroslaw  Noworol  

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

Vyriausias gydytojas Vida Valantinaitė vidavalantinaite@gmail.com  

Teisėjas ryšiams su dalyviais 
Milda Dručkutė (LT)  
Marek Kisiel (PL) 

 

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

 

Vyriausias laikininkas Gintautas Firantas  

Vyr. sekretorė Rasa Jakienė  
 

 
Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  

1 Techniški greičio ruožai ir kompaktiškas jų išsidėstymas. Tinkamas ralio ritmas. 

2 
Komunikacija įvairiais media kanalais. Galimybė varžybas stebėti gyvai. (Lenkų media atstovai 
važiavimus transliavo tiesiogiai iš Greičio ruožų.).  

3 
Solidus apdovanojimų renginys su koncertu. 
 

 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 

1 Painus stabdymo zonų žymėjimas lentelėse esančiose trasoje. 

2 

Trasos saugos judėjimas (prieš eismą) esant uždarytai ralio trasai. 
(GR8 apie 0,95km nuo starto LASF stebėtojų sutiktas trasos saugos darbuotojo automobilis 
(VW Passat-pilkas), judantis prieš kryptį dideliu greičiu. Stebėtojai apie galimą saugos judėjimą, 
starte informuoti nebuvo. 

3 
Teisėjų “Start” ir “Stop” postų įrengimas ne Saugos plane numatytoje vietoje.  
 

     

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

 
1. BENDRA VARŽYBŲ ORGANIZACIJA 

mailto:donatas.liesis@vdu.lt
mailto:dariaus.sileikio@gmail.com
mailto:tadas_vas@yahoo.com
mailto:dariusmatulis@gmail.com
mailto:arturas@gailius.eu
mailto:kastis@atari.lt
mailto:edvinas.rally@gmail.com
mailto:vidavalantinaite@gmail.com
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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 lietuvių ir anglų 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. 

Dokumentų atnaujinimai vyko tvarkingai. Pateikta informacija dalyviams, žiūrovams ir 

žiniasklaidos atstovams. Operatyviam informacijos pateikimui, naudota 

www.autorally.lt  “Sportity” Apps-as (B). 

Rezultatų pateikimui ralio metu, naudota platforma - www.autorally.lt 

 

 

1.3 Ralio programa, žemėlapiai, gidas ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos 

 

Ralio gido versija skaitmeninė. Gido kokybė gera, informacija išsami, pateikta dviem 

kalbom. Žemėlapiai pakankamai aiškūs. Pateikta naudinga informacija. Saugumo 

reikalavimai žiūrovams - yra. Elektroninės versijos kokybė gera. Spausdintos Ralio Gido 

versijos nebuvo.  

Žiūrovams buvo paruoštas lankstinukas su ralio žemėlapiais, starto laikais ir dalyvių 

sąrašu. (bet manau kad ir žiūrovai norėtų kokybiško produkto...) (D) 

 

 

1.4 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Nusiskundimų ar pastabų  iš dalyvių - negauta 
 

 
 
 

1.5 Ralio štabas (HQ) ☐  ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

Ralio štabas įsikūręs Kelmės kultūros centre. Funkcionaliai organizuoti procesai. 

Patalpos su identifikaciniais užrašais. Visų tarnybų patalpos pritaikytos darbui, 

aprūpintos reikiama įranga. Ralio štabas -  šalia Serviso zonos.(50m) 

Patekimas į Ralio štabą nebuvo kontroliuojamas, bet nusiskundimų dėl pašalinių 

asmenų, trukdančių darbui - girdėti neteko. (Rekomendacija organizatoriui pasirūpinti 

didesniu HQ privatumu, ribojant pašalinių asmenų patekimą.) Automobilių parkavimo 

vietos vidiniame Ralio štabo kieme.  

LASF ir Nacionalinės vėliavos visų dalyvaujančių šalių sportininkų iškeltos. 

Oficialių asmenų maitinimas suorganizuotas. 

 

1.6 Serviso Zona ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

Serviso zona centrinėje miesto dalyje, šalia ralio štabo.  Pakankamai erdvi, tinkamo 
išdėstymo, patekimas į SZ kontroliuojamas. Sportinio kanalo judėjimas aiškus ir 
kontroliuojamas. Danga asfaltas. Kuro pildymo zona įrengta išvažiuojant iš Serviso 
zonos.  Serviso knyga paruošta tinkamai ir kokybiškai. 
 
Pastaba: kai kurie ekipažai, 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 
Atliekų konteinerių ir WC - pakankamai, dalyvių nusiskundimų ir/ar pastabų negauta.         
Paklotai po sportiniais automobiliais serviso parke buvo.  (Pastaba p.1.6)                                                 
 

 

2. VARŽYBŲ EIGA 

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

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

Pastabos 

 

Dokumentų buvo pateikiami laiku. Oficiali varžybų lenta (fizinė) buvo. Dokumentai 
buvo publikuojami Varžybų lentoje, www.autorally.lt svetainėje, Sportity 
programėlėje. CRO bendravimui su dalyviais naudojo Whatsapp programėlę. 
Komunikacija vyko operatyviai, lietuvių ir anglų kalbomis. 
 

 

2.2 Pagrindiniai oficialūs asmenys ☐ ☐  ☐ ☐ 

http://www.autorally.lt/
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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 neabejotina, 
gebėjimas komunikuoti Anglų, Lenkų kalbomis. Varžybų metu priimti sprendimai 
tinkami, savalaikiai. Varžybų Vadovo pavaduotojo ir kitų Ralio kontrolėje dirbusių 
asmenų kompetencija aukšto lygio, darbas organizuotas puikiai. Trasos saugumo 
viršininko kompetencija didelė, reagavimas į situaciją savalaikis ir organizuotas. 
Techninės komisijos specialistai iš abiejų šalių kompetetingi ir savo darbą atliko gerai. 
Teisėjams Ryšiams su Dalyviais pastabų nėra, komunikacija sklandi. Ralio kontrolės 
centre ir SKK posėdžiuose buvo bendraujama Anglų ir Lenkų kalbomis.   
 

 

2.3 Administracinė komisija / Techninė komisija ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Vieta, organizavimas, įranga ir grafikai. 

Pastabos 

 
Administracinės komisijos vieta - tvarkinga, erdvi, patogi, aprūpinta visa reikalinga 
įranga. Srautai organizuoti tinkamai, viskas vyko laiku ir tvarkingai. 
 
Techninės komisijos vieta tinkama sklandžiam darbui, aprūpinta reikalinga įranga. 
Tikrinimas vyko tinkamai, pagal numatytą grafiką. 
 

2.4 Maršrutinė kortelė ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Maršrutinė kortelė tvarkinga, laikos normos tinkamos. Iš dalyvių pastabų negauta. 
Maršruto nuokrypiai buvo tik dėl atšaukto GR10. 
 

 

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 paruoštas tinkamai, yra visi privalomi dokumentai, tame tarpe ir 
Bendras Teisėjų sąrašas. Spaudos kokybė tinkama, tikslumo pritrūko, (pastebėti 
atstumų neatitikimai) įrišimas deja - NETINKAMAS. (“išsiardė” dvi knygos). Reiktų 
naudoti tinkamo dydžio metalines surišimo spirales. 
Kelio knyga paruošta kokybiškai, spaudos kokybė ir įrišimas tinkami. Knygoje buvo 
nežymūs atstumų nesutapimai, kurie didelės įtakos neturėjo. (Dalyviai gyrė KK ) 
 

2.6 Susipažinimas su trasa ☐ ☐  ☐ ☐ 
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Sufleriai Patenkinanti programa, tilpimas į grafiko normas, greičio viršijimai, kitos problemos. 

Pastabos 

Susipažinimas su trasa vyko pagal paskelbtą grafiką. Ekipažų kontrolei naudota GPS 
įranga. Papildomai kontrolei vykdyti skirtas teisėjas. Buvo fiksuota greičio viršijimų. 
Pažeidėjams skirtos sankcijos. 

 

2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 
Testinis ruožas buvo netoliese nuo Kelmės. 
 Įvykdytas sklandžiai. 

2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos 
Tech. patikrinimas varžybų metu vyko pagal tech. teisėjų numatytą grafiką.  
Tikrinta - padangos, saugumo įranga, svorio atitikimas. 

 

2.9 Kuro pildymo zona ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

Kuro pildymo zonos buvo dvi. Išvažiuojant iš Serviso zonos Kelmėje ir papildoma kuro 
pildymo zona Kražiuose. Kelmėje esanti Kuro pildymo zona veikė tinkamai. Kražiuose 
kuro pildymo zonojei trūko didesnio pakloto, kad vienu metu būtų galima aptarnauti 
bent porą sportinių automobilių. Antrą kartą vykdant kuro pildymą Kražiuose, 
problema buvo dalinai išspręsta. Rekomendacija - naudoti didesnius arba kelis 
paklotus, kad vienu metu galima būtų aptarnauti ne vieną automobilį ir būtų išlaikyti 
procedūrų reikalavimai.   

 

2.10 Greičio ruožai ☐  ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Trasų konfigūracija ir charakteristika tinkamos aukšto meistriškumo varžyboms. 
Manome kad, mintis pirmos dienos Greičio ruožus vykdyti po vieną kartą, 
pasiteisino. Didelis kiekis skirtingų GR varžybas daro įdomesnėmis, kaip ir naktiniai 
GR. Trasų specifika įvairi. Retarderų vietos trasoje parinktos tinkamai. 
 
Dėl GR 8-10 esančios kelio atkarpos, kurios būklė labai pablogėjo dėl kritulių ir  
vykusio GR8, buvo atšauktas GR 10.  
Žiūrovų stebėti buvo susirinkę nemažai. Žiūrovu saugumu pasirūpinta tinkamai, 
vietose situacija buvo taisoma eigoje (pvz. GR8 - 1,58km nuo Starto) 
 
Sportinė kova - tradiciškai aštri, kova tarp dalyvių vyko iki paskutinių kilometrų 
Vidutiniai greičiai - neviršyti. 
  

 

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

Pastabos 

Gelbėjimo tarnybos (PGT;GMP)buvo visuose GR-uose. 
Saugos darbuotojai, daugumoje, dirbo tinkamai, reagavo į gestus. 
Problemų su Radijo ryšio buvo, bet šitą problemą teisėjai spręsdavo tradiciškai, 
mobiliųjų telefonų pagalba, arba perduodami informaciją per tarpinius postus. 
Draudžiamos / pavojingos vietos pažymėtos tinkamai. Kai kur buvo įrengti papildomi 
Tarpiniai ryšio postai, nors jie ir nebuvo numatyti Saugos plane.(B) 
“Nulinių” automobilių pasiruošimas atitiko tik dalinai. (pvz. 03 važiuodamas GR4, 
įsijungia garsą pravažiuodamas stebėtoją; visų kitų sirenos aiškiai girdisi tik pilotui 
atleidus greičio pedalą...) (D) 
Aptvėrimai kai kur neatitiko Saugos plano (pvz. GR 12/14, 3,88-4,02 km; GR 7/9, 
13,84 km - juosta per arti kelio;) 
“SAF” kanalas judėjo laikydamasis jiems paskirto grafiko. 

 

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

Sufleriai Formatas, žiūrovų susidomėjimas. 

Pastabos 
“Power stage”  pagal LARČ Reglamentą buvo GR14. 8,50 kilometrų ilgio trasa ant 
žvyro dangos. Žiūrovų vietomis buvo. 

 

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. Kai kurie laikrodžiai 
turėjo kelių sekundžių skirtumą nuo pagrindinio  Ralio laiko. 
Rezultatų fiksavime trikdžių nebuvo. 
GPS sekimo įranga varžybų metu veikė tinkamai, atsiradus įrangos gedimams, ji 
operatyviai buvo keičiama. Sistemos teikiama informacija - išsami. Bet reikia 
pastebėti, kad buvo momentų kai dingdavo ryšys su kažkuriuo ekipažu. 
Komunikacija su trasoje sustojusiais ekipažais - operatyvi. 

 

2.14 Ralio kontrolė ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Įranga, turima erdvė darbui, dalyvaujantys oficialūs asmenys. 

Pastabos 

 
Patalpos ir įranga darbui tinkamos. Personalas patyrę ir kvalifikuoti, tinkamai reagavo 
į susidariusias situacijas. 
Buvo naudojama papildoma stebėjimo priemonė (vaizdo kamera) ant (SAF A) 
automobilio judančio trasa, kas padėjo Ralio kontrolei turėti tikslesnį tiesioginį vaizdą 
apie situaciją trasoje prieš pradedant sportininkų važiavimus. 
 

 

2.15 Podiumas, ralio pabaiga ☐ ☐  ☐ ☐ 
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Sufleriai Vieta, žiūrovų susidomėjimas, procedūros, FIA/LASF ir kt. matomumas. 

Pastabos 

 

Ralio Podiumas buvo įrengtas prie Ralio štabo, sportininkai sveikinami ir kalbinami 
užvažiavę ant jo. Žiūrovų stebinčių ekipažų finišą susirinko nelabai nedaug. Visų šalių 
sportininkų, dalyvaujančių varžybose nacionalinės veliavos buvo iškabintos. (Norėtųsi 
labiau matomos LASF atributikos, tame tarpe ir ant Finišo Arkos.) 
Uždarymo ceremonijoje dalyvavo miesto valdžios atstovas, LASF prezidentas ir 
organizatorius. 
 

 

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. Tikrinti LARČ2, LARČ4 ir LARČ9 klasių 1-3 vietos. 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 nesimatė. Intensyvi ralio reklamos 
kompanija vyko Facebook-e ir radio stotyje Relax. 
Renginys regione pasižymi dideliu populiarumu dėl išlaikomų tradicijų, vietos sporto 
bendruomenės, valdžios institucijų, entuziastų palaikymo.  
Uždarymo ceremonijoje dalyvavo miesto valdžios atstovas, LASF prezidentas ir 
organizatorius. 
 

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 Ralio štabo patalpose. Žiniasklaidos atstovai buvo 
akredituojami, išduodamos liemenės. Saugumo instruktažas buvo pravedamas 
akreditacijos metu. 
 Metines akreditacijas turintys žiniasklaidos atstovai registruojami nebuvo. 
 
 

 
 
 

3.3 Žiniasklaidos apimtys ☐ ☐  ☐ ☐ 
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Sufleriai Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos 

 
Sklaidos lygis apėmė skaitmenines erdves ir radio stotis. 
Varžybų metu, vyko kokybiška internetinės  TV transliacija iš skirtingų greičio 
ruožų.(A) (Lenkijos atstovai) 
 

 
4. KITOS PASTABOS 
 

1. Buvo vykdoma Alkoholio kontrolė pagal Papildomų nuostatų 12.13 punktą. Prieš varžyboms 
prasidedant tikrinti 20 Oficialių asmenų ir prieš LK6D - 10 sportininkų ekipažų pasirinktinai.  
Rekomendacija Organizatoriui ir LASF. Vykdant tokias patikras, turėtų būti labiau pasiruošta, kad 
procedūros vyktų sklandžiau, su mažesnėmis laiko sąnaudomis ir aiškia tvarka. Vadovaujantis 
Papildomų nuostatų 12.13 punktu, prieš LK0 ir LK6D galėjo būti tikrinami VISI dalyviai, kas fiziškai 
yra neįmanoma. Dėl minėto Papildomų nuostatų punkto pakeitimo, jog dalyviai bus tikrinami tik 
prieš LK6D ir pasirinktinai, kas 8-ą ekipažą, Biuletenio nebuvo, tik LASF prezidento PRAŠYMAS. 
Teisėjas ryšiam su dalyviais informavo dalyvius per Whatsapp po pirmos dienos finišo, jog dalyviai 
privalo atvykti 20 min. anksčiau. Taip nebuvo išlaikyta Papildomų nuotatų keitimo/aškinimo tvarka, 
nurodyta LASVOVT 20 straipsnyje ir Biuletenio paskirties Ralio T-2022 2.2 punkto reikalavimai.  
Kitas pastebėjimas. Jeigu vykdoma tokia patikra, turi būti jom pasiruošta taip, kad planuojamų 
tikrinti asmenų galimybė vengti patikros būtų eliminuota. Reglamentuojančiuose dokumentuose 
turėtų būti nurodytos atsakomybės už vengimą tikrintis.     

PASTABOS/MINTYS apie visus Lietuvos ralius: 
1. GR vyresnieji, įrenginėdami teisėjų postus, visų pirma turėtų vadovautis Saugos 
plane nurodytomis koordinatėmis, orientyrais ir nuotraukomis, o ne įkaltais 
kuoliukais. (pvz.GR12; GR6) 
2. Pastebima negera tendencija “Finish” posto geltoną ženklą statyti per arti 
raudono. 
3. Stebint ir lyginant situaciją su radio ryšiu ralio varžybose, peršasi mintis, kad 
naudojamų radio stočių (automobilinių) nuomotojai neprižiūri, nereguliuoja ir 
netvarko. 
4. Kol kas, deja, nepavyksta įvesti tinkamos tvarkos Serviso parkuose. Vis dar tenka 
pastebėti kad po automobiliais naudojami Paklotai yra per maži, arba ant vieno 
pakloto, parkuojami du automobiliai. Panaši situacija ir su gesintuvais Serviso zonoje. 
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