
                     LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

ENDURO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/03

2017 m. balandžio mėn. 11 d.
Kaunas

Enduro komisijos posėdžio vieta: Viešbučio „Europe Royal“ konferencijų salė
Enduro komisijos posėdžio data: 2017-04-11
Posėdžio pradžia: 22:00 val
Posėdžio pabaiga: 23:30 val

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

Posėdžio darbotvarkė:
1. M. Paulavičiaus prašymo dėl enduro kalendoriaus, svarstymas
2. Enduro komisijos biudžeto svarstymas, krypčių nustatymas

1. M. Paulavičiaus prašymo dėl enduro kalendoriaus, svarstymas 
Enduro komisija gavo laišką iš „Drakonai RT“ klubo nario Mykolo Paulavičiaus kuriame 
nurodoma,  kad  enduro  komisija  skubotai  priėmė  sprendimą  dėl  enduro  sprinto 
kalendoriaus keitimo. (prašymas pridedamas prie protokolo)
Atsižvelgiant  į  sportininkų  prašymus  ir  į  tai  jog  Estijos  etapuose  Quad  klasės 
sportininkai nedalyvauja varžybose, o ši klasė yra populiarėjanti enduro sprinte, palikti 
pakeistą  kalendorių,  t.  y.  2017 m.  Lietuvos  enduro  sprinto  II  etapo  varžybos  vyks 
balandžio mėn. 22 d. Emburga (Latvija), IV etapo varžybos - į liepos mėn. 29 d. Vidriži 
(Latvija)
Prašymas dėl 2017 m. Lietuvos cross country II etapo datos pakeitimo atmetamas, nes 
varžybų rengėjas tik gegužės mėn. 14 d. gali organzuoti varžybas.
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). 2017 m. Lietuvos 
cross country čempionatas ir taurė vyks gegužės mėn. 14 d.

2. Enduro komisijos biudžeto svarstymas, krypčių nustatymas
Enduro  komisija  siūlo  nusibrėžti  kryptis  kaip  bus  skirstomas  biudžetas.  Siūlomos 
kryptys:  viešinimas,  apdovanojimai,  galutiniai  apdovanojimai,  dalyvavimas  six  days 
enduro  varžybose  ir  mokymai.  Siūlyta  gegužės  15  d.  enduro  komisijos  susirinkime 
galutinai pasitvirtinti 2017 m. enduro komisijos biudžetą
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Enduro  komisijos  biudžeto  kryptys:  viešinimas,  apdovanojimai,  galutiniai 
apdovanojimai,  dalyvavimas six  days enduro varžybose ir  mokymai.  Gegužės 15 d. 
enduro komisijos susirinkime galutinai pasitvirtinti 2017 m. enduro komisijos biudžetą.

LMSF Enduro komisijos pirminkas                                                           
Paulius Albertavičius
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Priedas Nr.1 prie Enduro komisijos posėdžio protokolo nr. 17/03

„2017-04-07
Sveiki,
Noriu kreiptis mūsų ir kitų klubų vardu, dėl skuboto ir neapgalvoto kalendoriaus datų 

pakeitimo, kurį siūlote.  Datos pakeistos skubotai ir neatsižvelgus į sportininkus, tiksiau sakant 
mūsų nuomonės net neklausta, o enduro komisijoje turite tik viena žmogų, kuris važiuos šiuos 
etapus. Todėl siūlome dar karta apgalvoti arba sugrąžinti pradinį variantą, bent 4 Enduro 
Etapo, kuris dabar vyks pas J.Baunį Vidriži  2017 07 29

Argumentai:
-sportininkai negalės dalyvauti pakeistame etape dėl iš anksto suplanuotų atostogų, 

vestuvių ar kitų renginių, kur jau yra sumokėti pinigai prieš pusmetį -sportininkai neįvykdys 
rėmėjų įsipareigojimų, rizikuoja prarasti rėmėją ir turės gražinti paramą 

-sportininkai nepasieks užsibrėžtų rezultatų ir negaus čempionato taškų -2017 07 19/31 
dalis LT/LV/EE sportininkų važiuos i pasaulinio lygio varžybas Red Bull Romaniacs todėl grįžti 
nespės ( ar klausėt LV/EE nuomonės ?ten daug bus tokių) -2017 05 14 Cross Country etapas 
dabar dubliuojasi su Motokroso etapu

Pasirašo:
Drakonai Racing Team klubo vadovas Ernestas Paukštis 
MK Vytis klubo vadovas Mindaugas Šimkevičius 
Enduro Klubas klubo atstovas Gediminas Banevičius 
Agaras (informuotas, bet atsakymo dar laukiu, manau pritars, nes dauguma MX važiuoja 

ir CC) 
Pagiriniai sakė jiem tinka abu variantai senas ir naujas

*Su klubų vadovais suderinta, jie palaiko šią idėją.
PS. Kita kartą kažką kardinaliai spręsdami, kreipkitės į klubų vadovus ir nuspręsim 

tinkama sprendimą, nes šiuo metu sprendimus vykdo žmonės, kurie net nevažiuoja varžybų ir 
tai neatleistina. Taip pat datos sumaišytos, tai norisi tvarkingumo ir tikslumo.“
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