
                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

ENDURO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 16/03

2016 m. gegužės mėn. 17 d.
Kaunas

Suvažiavimo vieta: KTU XV rūmai, Studentų g. 54, Kaunas. 212 auditorija  
Suvažiavimo pradžia: 18.30 val

DALYVAUJA: LMSF enduro komisijos nariai:
• Paulius Albertavičius
• Arūnas Gelažninkas
• Linas Baltrušaitis
• Jurgis Dzvonkas
• Paulius Tendzegolskis

Kviestiniai asmenys V.Visockis, I.Visockienė ir G.Šapranauskienė, registruoti pasirašytiname 
registracijos sąraše (priedas Nr.1) 

Posėdžio darbotvarkė:
1. Enduro komisijos posėdžio sekretoriaus rinkimai
2. Enduro komisijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
3. Enduro komisijos veiklų pristatymas, darbų pasiskirstymas, duomenų aptarimas (licencijos, 

komandos, startiniai nr.). 
4. LMSF Enduro komisijos pirmininko rinkimai
5. Enduro kalendoriaus patikslinimas įtraukiant URMAS URBAN ENDURO varžybas, kurios vyks 

09.10 d. Kauno Urmo bazėje
6. Klubo MOTOBROLIAI prašymo svarstymas
7. Ekstremalaus enduro formato pristatymas, palaikymo temos 2016 m.
8. Kiti klausimai.

1. Enduro komisijos posėdžio sekretoriaus rinkimai 
Pasiūlyta Giedrė Šapranauskienė. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Suvažiavimo sekretore išrinkta Giedrė Šapranauskienė.

2. Enduro komisijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
Siūlyta: patvirtinti darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: patvirtinti dienotvarkę.

3. Enduro komisijos veiklų pristatymas, darbų pasiskirstymas, duomenų aptarimas.    
Pristatytos enduro komisijos veiklos. Enduro komisijos nariai pasisiskirsto veiklomis:
• Papildomų nuostatų tvirtinimas – P.Tendzegolskis
• Enduro, Cross country, Enduro sprinto, Super enduro nuostatų redakcijos rengimas – 

P.Tendzegolskis
• Kalendorių rengimas, derinant su Baltijos šalių kalendoriumi – P.Albertavičius
• Informacijos viešinimas – J.Dzvonkas
• Trasų priėmimas – A.Gelažninkas (šią funkciją gali atlikti ir kiti LMSF enduro komisijos 

nariai)
• Rezultatų  tikrinimas,  sportininkų  duomenų  bazė,  startinių  numerių  derinimas  – 

L.Baltrušaitis
• Apdovanojimų įsigijimas – P.Albertavičius

Siūlyta: patvirtinti veiklos sričių pasisiskirstymą
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
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Nutarta: patvirtintas veiklos sričių pasiskirstymas

4. LMSF Enduro komisijos pirmininko rinkimai
Siūlyta: P.Albertavičius
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Enduro komisijos pirmininku išrinktas P.Albertavičius

5. Enduro kalendoriaus patikslinimas  įtraukiant  URMAS URBAN ENDURO varžybas, 
kurios vyks 09.10 d. Kauno Urmo bazėje
Siūlyta: įtraukti varžybas į kalendorių
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Įtraukti į LMSF varžybų kalendorių URMAS URBAN ENDURO varžybas, kurios vyks 
2016-09-10 Kauno Urmo bazėje

6. Klubo MOTOBROLIAI prašymo svarstymas
Pristatytas  klubo „Motobroliai“  prašymas dėl  L.Kudako  rezultatų  2016 m.  Lietuvos  cross 
country čempionato II etape
Siūlyta:  Baltijos  šalių  cross  country  čempionate  rezultatą  užskaityti  kaip  nefinišavus, 
Lietuvos čempionate užskaityti finišą ir perskaičiuoti rezultatus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Baltijos  šalių  cross  country  čempionate  rezultatą  užskaityti  ir  patvirtinti  kaip 
nefinišavus,  Lietuvos  čempionate  sportininkui  užskaityti  finišą  ir  perskaičiuoti  rezultatus 
sportininko naudai, perskaičiuotus rezultatus patvirtinti.

7. Ekstremalaus enduro formato pristatymas, palaikymo temos 2016 m.
Pristatytas ekstremalaus enduro formatas, palaikymo temos.
Siūlyta:  Skirti  piniginių lėšų iš enduro komisijos biudžeto nuostatų vertimui  ir  rengimui. 
Vystant  naują  enduro  kryptį  skirti  organizatoriui  pinigines  lėšas,  greitosios  pagalbos, 
teisėjavimo, laiko matavimo paslaugoms.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Skirti  piniginių lėšų iš enduro komisijos biudžeto nuostatų vertimui ir rengimui. 
Skirti  organizatoriui  pinigines  lėšas,  greitosios  pagalbos,  teisėjavimo,  laiko  matavimo 
paslaugoms.

8. Kiti klausimai:
Siūlyta:  Remiantis 2016 m. Baltijos šalių cross country čempionato nuostatais, į 2016 m. 
Lietuvos cross country čempionato ir taurės nuostatus įtraukti punktą, kuriame klubas gali 
registruoti varžybose ne vieną komandą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: į 2016 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės nuostatus įtraukti punktą, 
kuriame klubas gali registruoti varžybose ne vieną komandą.

Siūlyta: Papildyti 2016 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės nuostatų 6.1 punktą. 
„Naujai įrengtoms trasoms minimalus trasos ilgis – 5 km, maksimalus – 12 km“
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Papildyti  2016  m.  Lietuvos  cross  country  čempionato  ir  taurės  nuostatų  6.1 
punktą. „Naujai įrengtom trasoms minimalus trasos ilgis – 5 km., maksimalus – 12 km.“

Posėdžio pabaiga 20:40

LMSF Enduro komisijos pirminkas                                                       
Paulius Albertavičius

Enduro komisijos nariai:
Arūnas Gelažninkas
Linas Baltrušaitis
Jurgis Dzvonkas
Paulius Tendzegolskis
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