
                     LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

ENDURO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/02

2017 m. balandžio mėn. 03 d.
Kaunas

Enduro komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko konferenciniu būdu
Enduro komisijos posėdžio data: 2017-04-03/04
Posėdžio pradžia: 2017-04-03 10:00
Posėdžio pabaiga: 2017-04-04 14:00

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

Posėdžio darbotvarkė:
1. 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurės kalendoriaus pakeitimai
2. 2017 m. Enduro ralio II etapo datos pakeitimas
3. 2017 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės III etapo varžybų vietos keitimas

1. 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurės kalendoriaus pakeitimai 
Siūlyta: Atsižvelgiant į sportininkų prašymus ir į tai jog Estijos etapuose Quad klasės 
sportininkai  nedalyvauja  varžybose,  siūloma keisti  2017 m.  Lietuvos  enduro  sprinto 
taurės  kalendoriaus  datas.  Siūloma  II  etapo  varžybas  iš  balandžio  mėn.  14  d. 
Joelahtme (Estija) kelti į balandžio mėn. 22 d. Emburga (Latvija). IV etapo varžybas 
siūloma kelti  iš  rugsėjo  mėn. 23 d.  Tori  Joesuu (Estija)  į  liepos  mėn. 29 d.  Vidriži 
(Latvija)
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: 2017 m. Lietuvos enduro sprinto taurės II etapas vyks balandžio mėn. 22 d. 
Emburga (Latvija), IV etapas vyks liepos mėn. 29 d. Vidriži (Latvija)

2. 2017 m. Enduro ralio II etapo datos pakeitimas
Siūlyta: Enduro ralio II etapo varžybas Pabradėje, iš spalio mėn. 7 d. perkelti į rugsėjo 
mėn. 23 d.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: 2017 m. Lietuvos enduro ralio II etapo varžybos Pabradėje vyks rugsėjo mėn. 
23 d. 

3. 2017 m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės III etapo varžybų vietos 
keitimas
Siūlyta: Suderinus su Pakruojo MK „Robusta“ vadovu, siūloma 2017 m. Lietuvos cross 
country čempionato ir taurės III etapą organizuoti Petrašiūnų trasoje, Pakruojo r. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  2017m. Lietuvos cross country čempionato ir taurės III etapas - Petrašiūnų 
trasoje, Pakruojo r. Organizatorius Pakruojo MK „Robusta“ vadovas E. Šiaučiūnas

Priedas prie protokolo: Patikslintas 2017 m. varžybų kalendorius

LMSF Enduro komisijos pirminkas                                                           
Paulius Albertavičius
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