
 

Page 1 

 
 

2022 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS  
STEBĖTOJO ATASKAITA 

Ralio pavadinimas:  “CBet Rally Rokiškis  2022”            Varžybų data: 2022 m. rugpjūčio mėn. 12-14 d.d. 
  
Ataskaitą paruošė:     Arturas Gailius                               el.pšt: arturas@gailius.eu 
                                      Kastytis Torrau                              el.pšt: kastis@atari.lt  
                                 
Ataskaitos data:         18.08.2022 

 

Varžybų apibūdinimas ir trumpa ralio santrauka:  
 

Lietuvos automobilių ralio čempionato IV-as etapas 
 
         LARČ etapo varžybos Rokiškio mieste ir apylinkėse įvyko jau šeštą kartą. Ralyje dalyvavo ir 
sportininkai iš užsienio šalių. Tradiciškai, varžybos Rokiškyje ilgos, ir šie metai ne išimtis - 18 greičio 
ruožų. Varžybų atidarymas, Ralio startas ir Serviso parkas - centrinėje miesto aikštėje. 
         Ralio štabas įsikūrė miesto centre, Rokiškio viešojoje bibliotekoje. 
         Ketvirtadienį prasidėjo administracinis patikrinimas, kuris tęsėsi ir penktadienį kartu su Techniniu 
patikrinimu ir Susipažinimu su trasa. Šeštadienį ryte vyko Test ruožas, popiet Ralio startas. Ekipažai 
turėjo įveikti 4 greičio ruožus. Dėl sauso oro (dulkių) ekipažai startavo kas dvi minutes. Sekmadienį - 
14 greičio ruožų, iš kurių du paskutiniai vyko Rokiškyje ant asfalto dangos.  
         Trasos įvairios, danga gera, daug šokamų tramplynų. Žiūrovų buvo daug, džiugu kad dauguma 
žiūrovų palengva pripranta prie saugumo reikalavimų, stengiasi stovėti saugiose vietose. 
          Avarijų varžybose neišvengta. GR 8 į avariją pateko ekipažas  #42, ekipažo nariai išvežti į ligoninę. 
GR 9 į avariją pateko ekipažas #28, ekipažas išvežtas į ligoninę. 
          
      Absoliutūs „CBet Rally Rokiškis 2022“ nugalėtojai – Dominykas Butvilas ir Renatas Vaitkevičius. 
 
      Ralio Štabas : Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis 
 

Bendras ralio ilgis (km) 484,81 Bendras GR ilgis (km) 151,83 

Unikalūs  GR kilometrai (km) 106,43 Santykis GR/pervažiavimų (%)  

Ilgiausias GR (km) 16,43 Trumpiausias GR (km) 1,99 

GR danga  %  (žvyras/asfaltas) 97,38 / 2,62 Vidutinis greitis (km/val)  

Greičiausias GR (km/val) / 7 / 129,12 Lėčiausias GR (km/val)   / 18 / 88,12 
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DALYVIŲ STATISTIKA 
 

 
 
VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI 
 

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

Automobilis 

1-as 
absoliučiai 

Dominykas Butvilas (LT)  
Renatas Vaitkevičius (LT) 

Škoda Fabia R5 

2-as 
absoliučiai 

Vladas Jurkevičius  (LT) 
Aišvydas Paliukėnas (LT) 

Škoda Fabia Rally2 evo 

3-as 
absoliučiai 

Giedrius Firantas (LT)   
Matas Valiulis   (LT) 

Mitsubishi Lancer Evo VIII 

LARČ 1 ----------------- 
 
 

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

Škoda Fabia R5 

LARČ 3 
Petras Šiaučiūnas (LT) 
Žilvinas Juršys       (LT) 

Škoda Fabia R4 

LARČ 4 
Justinas Brokorius (LT) 
Ramūnas Paškevičius (LT) 

Ford Fiesta R2T 

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

Mitsubishi Lancer Evo VIII 

LARČ 6 
Rokas Steponavičius (LT) 
Karolis Gedgaudas (LT) 

BMW M3 GSR 

LARČ 7 
Deividas Gezevičius (LT) 
Evaldas Gezevičius (LT) 

Honda Civic 

LARČ 8 
Tomas Mačkinis (LT) 
Žygimantas Bagonas (LT) 

Honda Civic Type-R 

LARČ 9 
Kajus Samsonas (LT) 
Justas Vičiūnas (LT) 

BMW Compact 

History 
Saulius Zurlys (LT) 
Aurimas Kropas (LT) 

BMW 316 

 
 
 
 

Įskaita VISO 
LARČ 

1 
LARČ 

2 
LARČ 

3 
LARČ 

4 
LARČ 

5 
LARČ 

6 
LARČ 

7 
LARČ 

8 
LARČ 

9 
Histor

y 

Pateikta 
paraiškų 

           

Startavo 54 - 4 4 6 5 7 5 3 14 6 

Finišavo 34 - 4 2 3 3 5 3 2 9 3  
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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 Remigijus Bilevičius remigijusbil@gmail.com  

Sporto Komisaras Gražvydas Smetonis grazvydas@smetonis.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 Artūras Dzevintauskas  

Vyriausias gydytojas Vida Valantinaitė vidavalantinaite@gmail.com  

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

Tech. komisijos pirmininkas Algirdas Budėjus  

Vyriausias laikininkas Gintautas Firantas  

Vyr. sekretorė Reneta Breivienė  
 

 
Kokius tris teigiamus dalykus verta paminėti iš šio ralio?  
 

1 
Tinkami, įdomūs ir techniški greičio ruožai. Organizatoriaus pastangos stengiantis juos 
padaryti dar geresniais. 8 GR važiuojami tik po vieną kartą. 

2 
Pasirūpinta geriamu vandeniu teisėjams 
 

3 
Įspūdinga apdovanojimų ceremonija ir Nugalėtojų pagerbimas. Šou lydėjęs Apdovanojimų 
ceremoniją ir 3 koncertai per tris vakarus. 

 
Kokie trys dalykai turi būti patobulinti/pataisyti kitiems metams? 
 

1 
Tinkamos vietos numatymas tarnyboms GR starte. 
 

2 
Saugos darbuotojų darbas (vėlavimai į GR; evakuacinių kelių kontrolė; snaudimas darbo 
vietoje...)  

3 
Atidžiai įvertinti  Finish - Stop ruožą 
 

  
    
   

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

mailto:donatas.liesis@vdu.lt
mailto:dariaus.sileikio@gmail.com
mailto:remigijusbil@gmail.com
mailto:grazvydas@smetonis.com
mailto:dariusmatulis@gmail.com
mailto:arturas@gailius.eu
mailto:kastis@atari.lt
mailto:vidavalantinaite@gmail.com
mailto:milda.dru@gmail.com
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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 www.cbetrally.lt;  www.autorally.lt ; LASF svetainėje. Papildomų 

Nuostatų - taisymai buvo, pakeitimai paskelbti biuleteniais. 

 

1.2 Organizatoriaus internetinė svetainė ☐  ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

   Organizatorius naudojo tinklapį www.cbetrally.lt;. Informacija apie varžybas išsami 

(dokumentai, žemėlapiai, GR aprašymai, dalyviai, starto laikai, rezultatai), varžybų metu 

nuolat atnaujinama.  

 

1.3 Ralio programa, žemėlapiai, gidas ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Kokybė, aiškumas, reikiamos informacijos pateikimas 

Pastabos 

  

   Ralio programoje nurodyti laikai buvo keičiami SKK sprendimu, kadangi MK ir ralio 

programoje nurodyti laikai neatitiko. 

   Ralio gido leidinys, tiek interneto svetainėje tiek ir spausdintoje Ralio gido versijoje - 

kokybiški. Ralio gide pateikta daug informacijos apie ralį, greičio ruožus ir pan.  

   Ralio gido spausdintoje versijoje, nepastebėjom informacijos žiūrovams apie saugų 

elgesį varžybų metu. (D) 

 

1.4 Pagalba dalyviams prieš ralį ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 
 
Dalyvių nusiskundimų / 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 buvo Rokiškio bibliotekos patalpose. Ralio kontrolė ir SKK atskirose 

patalpose. Patalpos tinkamos. Štabas šalia Serviso zonos, iki Techninio tikrinimo vietos ~ 

1,7 km. Automobilių parkavimo vietų buvo... 

   Patekimas į HQ patalpas buvo kontroliuojamas, nuo ketvirtadienio pavakarės iki 

sekmadienio ryto, bet nusiskundimų negauta. 

    LASF  atributika buvo.   Informacinės (atvykimo) nuorodos mieste - buvo. 

 

http://www.cbetrally.lt/
http://www.autorally.lt/
http://www.cbetrally.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 Rokiškio centre, šalia HQ. Danga tinkama, komandų vietos 
sužymėtos. Automobilių patekimo į serviso zoną (IN, OUT) kontrolė vyko nuo Serviso 
parko atidarymo iki sekmadienio popietės. Nuo 15:00 kontroliuojamas buvo tik 
išvažiavimas iš SP. To pasekmė - Serviso parke atsirado daug su varžybomis nesusijusių 
transporto priemonių, kurios trukdė judėjimui. 
  Serviso knyga - pateikta. Kokybiškai atspausdinta ir įrišta. Skirtinguose ralio 
dokumentuose šiek tiek skiriasi SP schemos.  
     
    Kuro pildymo zona įrengta tinkamai, procedūrų kontrolė buvo vykdoma. 

 

1.7 Aplinkosaugos iniciatyvos ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Konteineriais atliekų tvarkymui - buvo. WC serviso parke - buvo. 
  Ralio gide paskelbtas straipsnis (informacija) kaip tvarkyti nebetinkamus automobilių 
komponentus. (B)  
 

 

2. VARŽYBŲ EIGA 

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

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

Pastabos 

   Komunikacija vyko lietuvių ir anglų kalbomis, sklandžiai ir operatyviai. Oficiali varžybų 
lenta buvo tik internetinė - www.cbetrally.lt;  Papildomai informacija buvo skelbiama 
www.autorally.lt  , ir Sportity programėlėje. 
 
CRO komunikacija su dalyviais vyko ir Whatsapp grupėje. 
 

 

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 (CoC, jo pavaduotojo, tech.komisaro) patirtis ir kompetencija didelė. 
Pastabų nėra, dirbo atsakingai ir profesionaliai, priimti sprendimai tinkami ir savalaikiai. 
Trasos saugos viršininkas - kol kas patirties dar trūksta, bet stengiasi viską atlikti laiku ir 
teisingai. 
     
   Bendras varžybų teisėjų sąrašas - ? Fakto teisėjų sąrašas - paskelbtas. 
 

http://www.cbetrally.lt/
http://www.autorally.lt/
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2.3 Administracinė komisija / Techninė komisija ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Vieta, organizavimas, įranga ir grafikai. 

Pastabos 

   
  Administracinės komisijos patalpos - erdvios, aprūpintos darbui reikalinga įranga.  
Registracija vyko pagal numatytą grafiką.  
    Techninė komisija vyko automobilių servise. Atskiri IN ir OUT kanalai. Svarstyklės 
buvo sumontuotos lauke, šalia TK ir naudojamos. Jomis dirbo CRO. Esant karštam orui, 
manytina kad svarstyklių montavimas ir automobilių svėrimas turėtų vykti patalpoje. 
 

 

2.4 Maršrutinė kortelė ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 
 
MK nebuvo koreguojama, 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 

 
   SP –  tikslumas, spaudos ir surišimo kokybė atitinka standartą.  
   KK – tikslumas, spaudos ir surišimo kokybė atitinka standartą. 
   Neatitikimų, galėjusių turėti įtakos varžybų vykdymui, nepastebėta. Reikėtų, kad KK ir 
SP esančių ralio žemėlapių kokybė nebūtų prastesnė nei Ralio Gide. ! 
 
Pastaba: jei nenaudojama oficiali varžybų lenta (fizinė) reiktų paruošti bent porą SP 
egzempliorių su visa privaloma dokumentacija.(Leidimai, suderinimai, draudimas ir etc.)  
 

 

2.6 Susipažinimas su trasa ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
   Susipažinimas su trasa vyko visa dieną. Ekipažai naudojo GPS įrangą, susipažinimo 
metu kontrolę vykdė ir teisėjai. 
   Buvo užfiksuoti greičio viršijimai. CoC skyrė baudas. 
 

 

2.7 Testinis GR/Kvalifikacinis GR ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 
 
Testinis GR vyko šalia miesto. Danga atitiko ralio GR dangą. Praėjo sklandžiai.  
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2.8 Techninis patikrinimas varžybų metu ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Padangų tikrinimas, svėrimas, saugumo įrangos tikrinimas. 

Pastabos 
 
Varžybų metu padangų atitikimo ir saugumo įrangos kontrolė buvo vykdoma.  
 

 

2.9 Kuro pildymo zona ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Visos kuro pildymo zonos buvo įrengtos tinkamai, procedūros kontrolė - vykdoma. 
Zonos aprūpintos tinkamai - paklotai, gesintuvai, PGT ekipažai. 
 

 

2.10 Greičio ruožai ☐  ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

   Greičio ruožai puikūs. Greiti, ir techniški. Manau kad pasiteisino organizatoriaus 
pastangos įrengiant tramplynus. Vidutiniai greičiai - neviršyti. GR danga tinkama 
važiuoti antra kartą, bet puiku, kad  8 greičio ruožai  iš 18, buvo važiuojami tik po vieną 
kartą, todėl sportininkai turėjo daugiau unikalių sportinių kilometrų.  
   Žiūrovų ir media zonos įrengtos tinkamai ir tinkamose vietose. 
   Bendras greičio ruožų saugumas atitiko reikalavimus.  
 

 

2.11 Saugumas ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

    Saugumo informacija žiūrovams tik internete (D).  
    Kai kuriose trasos vietose nepilnai įvykdyti Saugos plano reikalavimai; (ženklai / 
tvėrimai, atstumai)!! Ženklų “Draudžiama sustoti” ne/naudojimas evakuaciniuose 
keliuose. 
   GR 4 - už Starto linijos nėra vietos gelbėjimo tarnyboms ir joms teko būti tarp starto ir 
LK .(D)  
     “Nulinių” automobilių pasiruošimas darbui atitiko dalinai. 03; 01 - sirenos atitiko 
dalinai.(aiškiai girdisi tik atleidus greičio pedalą.)  02 - jokių pastabų.01-užbuksavo??? 
    Saugos darbuotojų darbas - patenkinamas.(Vėlavimai į GR-us) 
 

 

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

Sufleriai Formatas, žiūrovų susidomėjimas. 

Pastabos 

 
Power Stage  buvo GR-11, ilgis 7,28 km. Dalyvių nusiskundimų negauta. Žiūrovų buvo 
daug. 
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2.13 Laiko matavimas / Sekimo įranga ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Rezultatų valdymo darbuotojai darbavosi ralio štabe esančiose patalpose. Rezultatai 
fiksuoti elektroninės sistemos pagalba. 
 
Sekimo įranga (GPS) varžybose keliems ekipažams veikė su pertrūkiais, administratoriai 
kaitaliojo GPS blokelius. (D) 
 

 

2.14 Ralio kontrolė ☐ ☐  ☐ ☐ 

Sufleriai Įranga, turima erdvė darbui, dalyvaujantys oficialūs asmenys. 

Pastabos 

 
Ralio kontrolėje dirbusių asmenų patirtis tinkama, darbas organizuotas gerai. Jau 
tradiciškai naudota video kamera ant SAF A automobilio. Reakcija į situacijas operatyvi 
ir tinkama. 
 

 

2.15 Podiumas, ralio pabaiga  ☐ ☐ ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Varžybų uždarymas ir Nugalėtojų apdovanojimas vyko Rokiškio dvare. Didelis gyventojų 
susidomėjimas, puikus sportininkų pagerbimas. Tiek Varžybų atidarymo, tiek ir 
uždarymo metu LASF atributika buvo matoma. 
 
Labai gražus renginys su puikia šou programa. 
 

 

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 iš anksto numatytą planą. 
Tikrinti numatyti automobiliai. Neatitikimų nenustatyta. 
   Po finišo gautas protestas dėl techninių reikalavimų neatitikimo. Protestas 
patenkintas, ekipažas #34 pašalintas iš varžybų. 
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3. REKLAMA IR ŽINIASKLAIDA 

3.1 Ralio reklama ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
Ralio reklamos Rokiškio mieste ganėtinai daug. Juntamas stiprus vietos valdžios 
palaikymas. Rokiškio rajono Meras dalyvavo visose iškilmingose varžybų ceremonijose. 
Ralis Rokiškio krašte labai populiarus. 
 

 

3.2 Žiniasklaidos infrastruktūra ☐ ☐  ☐ ☐ 

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

Pastabos 

 
   Media centras įsikūręs Ralio štabo patalpose. Saugumo instrukcijos media atstovams 
skelbtos Organizatoriaus svetainėje ir ralio Media centre. Su instrukcijomis buvo 
supažindinami pasirašytinai. Media liemenės - išduodamos. 
   Netinkamo žiniasklaidos atstovų elgesio Greičio ruožuose nepastebėta, bet internetas 
visagalis... Viešoje erdvėje yra nuotraukų kur Media atstovai nesilaiko saugių atstumų. 
 

 

3.3 Žiniasklaidos apimtys ☐  ☐ ☐ ☐ 

Sufleriai Sklaidos lygis, TV ar radijo tiesioginės transliacijos. 

Pastabos 
Informacinis sklaidos lygis didelis. Vyko tiesioginės transliacijos iš Greičio ruožų 
“RallyFreaks” kanalais. Informaciniais partneriais buvo viena didžiausių šalies Radijo 
stočių ir žinių portalai  

 
4. KITOS PASTABOS 
 

1. Pasiūlymas Ralio komitetui. 
- Kadangi kyla daug diskusijų dėl ekipažų montuojamų vaizdo kamerų automobilių salonuose. 

turbūt vertėtų pateikti platesnį / tikslesnį paaiškinimą, nei numatyta T-2022 18.1.1 punkte, 
kad tech. komisijai ir dalyviams būtų aiškios gairės, kuo vadovautis siekiant saugumo. 
 

2. GR 13 - atkarpa tarp Finišo ir Stop-o neturėtų būti su staigiais posūkiais! (T-2022,  49.1.1) 
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