
                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

ENDURO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/01

2017 m. sausio mėn. 13 d.
Kaunas

Enduro komisijos posėdžio vieta: KTU XV rūmai, Studentų g. 54, Kaunas, 212 auditorija
Enduro komisijos posėdžio data: 2017-01-13
Posėdžio pradžia: 18:00
Posėdžio pabaiga: 21:00

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

Kviestiniai asmenys V.Visockis ir G.Janušauskė, registruoti pasirašytiname registracijos sąraše.

Posėdžio darbotvarkė:
1. Enduro komisijos posėdžio sekretoriaus rinkimai
2. Enduro komisijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
3. 2017 m. varžybų kalendoriaus svarstymas
4. 2017 m.enduro sporto šakų disciplinų nuostatų svarstymas
5. Kiti klausimai. D.Žoštauto ir T.Pauros prašymų svarstymas

1. Enduro komisijos posėdžio sekretoriaus rinkimai
     Siūlyta: Giedrė Janušauskė

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
2. Enduro komisijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas

Siūlyta:  D.Žoštauto  ir  M.Paužos  prašymus  svarstyti  pradžioje.  Siūlyta  darbotvarkę 
patvirtinti
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti siūlomą darbotvarkę

3. Pristatytas D.Žoštauto prašymas dėl pagalbos vykstant į pasaulio komandinį čempionatą 
„ISDE six days' enduro“  2017 m. rugpjūčio mėn. 28 d rugsėjo mėn. 02 d. Pristatytos 
galimos komandos sudėtys. Siūlyta įtraukti  D.Žoštauto prašymą planuojant 2017 m. 
biudžetą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Pristatytas M.Paužos prašymas dėl Quad ATV klasės įtraukimo į Lietuvos cross country 
čempionato klasę.  Siekiant  gausinti  šią  klasę,  prašymui  pritarta.  Siūloma į  Lietuvos 
cross country čempionato klases įtraukti Quad ATV klasę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)

4. 2017 m. varžybų kalendoriaus svarstymas
Siūlyta: Pristatytas Baltijos  šalių  varžybų kalendorius,  kuris suderintas su Lietuvos, 
Latvijos, Estijos federacijomis. 
Siūlomos  2017  m.  Lietuvos  cross  country  čempionato  ir  taurės  datos  ir 
rengėjai:
◦ 2017 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės I etapas, Baltijos šalių taurės I 

etapas, balandžio mėn. 8 d. Crazy ferma, Vievio r. rengėjas „Vaikų motoklubas“
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◦ 2017 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės II etapas, gegužės mėn. 13 d. 
Kaunas, rengėjas „Motobroliai“

◦ 2017 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės III etapas, gegužėsmėn. 27 d. 
Kaunas, rengėjas „Vaikų motoklubas“

◦ 2017 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės IV etapas, rugsėjo mėn. 17 d., 
Kalvarija, rengėjas „Sūduvos motokroso klubas“

Kadangi  2017  m.  enduro  bei  enduro  sprinto  varžybos  nevyks  Lietuvoje,  siūloma 
Lietuvos  etapus  sutapatinti  su  Baltijos  šalių  enduro  čempionato  etapais,  kadangi 
sportininkai vienu metu gali sudalyvauti abejuose čempionatuose. Siūlomos 2017 m. 
Lietuvos enduro čempionato ir taurės datos ir rengėjai:
• 2017 m. Lietuvos, Baltijos šalių enduro čempionato ir taurės I etapas, birželio mėn. 

03-04 d. Zante, Latvija, rengėjas MPK „Appasaule“;
• 2017 m. Lietuvos, Baltijos šalių enduro čempionato ir taurės II etapas, birželio mėn. 

17-18 d. Madona, Latvija, rengėjas Latvian Baja;
• 2017 m. Lietuvos, Baltijos šalių enduro čempionato ir taurės I etapas, spalio mėn. 

07-08 d. Arukula, Estija, rengėjas Aspordiklubeave.
Siūlomos 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurės datos ir rengėjai:

• 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurės I etapas, kovo mėn. 25 d. Kesterciems, 
Latvija, rengėjas JVE Moto team;

• 2017 m. Lietuvos enduro sprinto  taurė II  etapas,  Baltijos šalių  taurės I  etapas, 
balandžio mėn. 14 d. Joelahtme, Estija, Latvija, rengėjas Favor Motosport;

• 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurė III etapas, Baltijos šalių taurės II etapas, 
liepos mėn. 01 d. Jaunkalsnava, Latvija, rengėjas Latvian Baja;

• 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurė IV etapas, Baltijos šalių taurės III etapas, 
rugsėjo mėn. 23 d. Tori Joesuu, Estija, rengėjas Paikuse MK.

Siūlomos 2017 m. enduro ralio varžybų datos ir rengėjai:
• 2017 m. Enduro ralis I etapas, birželio mėn. 10 d. Zante, Latvija, rengėjas MPK 

„Appasaule“;
• 2017 m. Enduro ralis II etapas, spalio mėn. 07 d. Pabradė, rengėjas VŠĮ „Enduro 

Lithuania.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Sudarytą varžybų kalendorių teikti LMSF Tarybai tvirtinimui

5. 2017 m.enduro sporto šakų disciplinų nuostatų svarstymas
Siūlyti pakeitimai 2017 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės nuostatuose:
• „Quad  ATV“  klasę  perkelti  į  čempionato  klasę.  Siūloma,  kad  komandiniame 

čempionate „Quad ATV“ klasės taškų koeficientas būtų lygus 1 (vienas)
• 2017 m. Lietuvos cross country taurėje siūloma įvesti naują klasė S/P – motociklai 

su  priekabomis.  Siūlomas  važiavimo  laikas  –  1  valanda.  Startas  kartu  su  Quad 
klasėmis, antroje eilėje su Quad ATV. S/P klasės motociklų variklio darbinis tūris – 
nuo  350cm3 iki  750cm3 dvitakčiai  ir  1000cm3 keturtakčiai.  Siūlomas S/P klasės 
sportininkų amžius: vairuotojas ir priekabininkas nuo 16 metų. Siūlomos licencijų 
kainos  S/P  klasės  sportininkams:  Klubų  sportininkams  metinės  licencijos  kaina 
vairuotojui  50  eur,  priekabininkui  –  20  eur.  Sportininkams,  startuojantiems 
individualiai metinės licencijos kaina vairuotojui – 60 eur, priekabininkui – 27 eur. 
Vienkartinės  licencijos  kaina  –  vairuotojui  –  20  eur,  priekabininkui  –  10  eur. 
Sportininkui  niekada  neturėjusiam  LMSF  metinės  arba  vienkartinės  licencijos 
motociklų sporte, vienkartinės licencijos kaina 10 eur.; S/P klasės vairuotojui - 7 eur, 
priekabininkui - 3 eur. Sportininkai, startuojantys su kitų LMSF šakų licencijomis, 
vienkartinės licencijos kaina S/P klasės vairuotojui - 7 eur, priekabininkui - 3 eur. 
S/P  klasės  starto  numeriai  siūlomi:  fonas  geltonas,  skaičiai  juodi.  S/P  klasės 
komandinių taškų koeficientas – 0,5.

• Kadangi Baltijos šalių cross country taurės startiniai mokesčiai padidinti, o vienas iš 
etapų  vyks  Lietuvoje  kartu  su  Lietuvos  čempionato  ir  taurės  etapu,  siūloma 
suvienodinti  startinius  mokesčius,  t.  y.  Iš anksto  užsiregistravus, LČ ir  Taurėje 
startinis mokestis vienerioms varžyboms vienoje klasėje yra 35 eur., registruojantis 
varžybų dieną startinis mokestis yra 45 eur.

• Kadangi ne visos trasos yra turi galimybę turėti 6 m ilgio trasą, siūloma sumažinti 
privalomą trasos ilgį iki 5 m.
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• Siūloma papildyti  nuostatų  6.3.  punktą  ir  vietoj  10%  leidžiamų   dirbtinų  kliūčių 
trasoje, padidinti iki 10-20%

• Dėl saugmo siūloma, kad teisėjų liemenės spalva nesutaptų su naudojamos vėliavos 
spalva.

• Siūloma, kad trasa turi būti priimta 24 valandų laikotarpyje iki varžybų pradžios. 
Buvo 72 val

• Siūlomas  įvesti  punktą,  kad  esant  nepalankioms  oro  sąlygoms  ir  vyr.Teisėjui 
rekomendavus, organizatorius turi skirti motociklų aušinimo sistemų plovimo vietą 
(pastatant  talpą  su  vandeniu).  Toje  vietoje  plauti   visą  motociklą  griežtai 
draudžiama.

• Siūloma, kad jei varžybos sustabdomos sportininkams neįveikus 30% distancijos, 
startas turi būti pakartotas. Buvo iki 50%

• Siūloma, kad sportininkų klasifikacija būtų nustatoma pagal finišo linijos kirtimą, po 
finišo  vėliavos  parodymo  jeigu  sportininkas  finišuoja  laiku.  Finišo  vėliava  būtų 
parodoma po laiko normos,  numatytos nuostatų 5.5 punkte.  Finišas  sportininkui 
duodamas, jei pasibaigus laikui, pagal 5.5 punktą, jis trasą įveikia ne lėčiau kaip LČ 
bendros įskaitos lyderio (visų dalyvaujančių klasių) geriausio įveikto rato dvigubo 
laiko. 

• Siūloma, kad bendra LČ ir Taurės įskaita bei pelnyti taškai yra susumuojami varžybų 
sekretoriato  ir  tvirtinami  LMSF  Enduro  Komisijos  atstovo  paskirto  šiai  funkcijai 
atlikti.

• Siūloma,  kad  klubas,  iš  savo  2017  m.  komandinėje  paraiškoje  registruotų 
sportininkų, kiekviename etape gali formuoti ne vieną komandą, kurią sudaro nuo 3 
iki  5 sportininkų, varžybų sekretoriate užpildant komandinę paraišką tam etapui. 
Komandų pavadinimai visų etapų metų neturi skirtis. (Pvz.jai viename etape buvo 
suformuota viena komanda “ENDURO”, o kitame etape formuojant dvi ar daugiau 
komandų turėtų būti: “ENDURO” po to seka “ENDURO 1”, “ENDURO 2”,ir t.t.) 

• Siūloma atsisakyti diplomų etapuose.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Siūlyti pakeitimai 2017 m. Lietuvos enduro čempionato ir taurės nuostatuose:
• Siūloma į 2017 m. Lietuvos enduro čempionato įskaitą įtraukti Junior klasę, siekant 

pritraukti daugiau jaunimo į enduro. Junior klasės amžius nuo 16 metų iki 23 metų. 
Junior klasės motociklų numerio fonas baltas, skaičiai juodi. Ši klasė pirmą dieną 
važiuoja  3  ratus,  antrą  –  2  ratus.  Komandiniame  čempionate  Junior  klasės 
sportininko taškų koeficientas - 1.

• Kadangi visi enduro etapai vyks kartu su Baltijos šalių enduro čempionato ir taurės 
etapais, siūlomi tokie patys startiniai mokesčiai kaip ir Baltijos čempionato ir taurės, 
t.y.  LČ ir  Taurės  startinis  mokestis vienerioms  varžyboms,  dviem  dienom, 
registruojantis  iš  anksto yra 60 eur.,  o  registruojantis  varžybų dieną  startinis 
mokestis yra 70 eur.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Siūlyti pakeitimai 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurės nuostatuose:
• Siūloma į 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurę įtraukti Junior10+ klasę, siekant 

pritraukti daugiau jaunimo į enduro sprintą. Junior10+ klasės amžius nuo 10 iki 15 
metų. Komandinėje įskaitoje Junior10+ klasės sportininko taškų koeficientas - 1.

• Kadangi beveik visi enduro sprinto etapai vyks kartu su Baltijos šalių enduro sprinto 
taurės etapais, siūlomi tokie patys startiniai mokesčiai kaip ir Baltijos taurės, t.y. 
Enduro sprinto taurės  startinis  mokestis vienerioms varžyboms, registruojantis iš 
anksto yra 35 eur., o registruojantis varžybų dieną startinis mokestis yra 45 eur.

• Taurės įskaita  ir  pelnyti  taškai  yra susumuojami LMSF Enduro Komisijos  atstovo 
paskirto šiai funkcijai atlikti ir bendrai patvirtinti LMSF Enduro Komisijos.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Siūlymams pritarta

LMSF Enduro komisijos pirminkas                                                           
Paulius Albertavičius
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