Lietuvos motociklų sporto federacija
LMSF Enduro komisijos posėdžio protokolas Nr. 2016/01
Data: 2016-01-13
Posėdžio vietą: Vilnius
Posėdžio pradžia: 18.00 val.
Posėdžio pabaiga: 20.00 val.
Dalyvauja: Enduro komisijos pirmininkas – Paulius Albertavičius.
Enduro komisijos nariai - Mindaugas Šimkevičius, Alvydas Petrošius, Indrė Kontrauskienė.
LMSF Prezidentas – Virginijus Visockis.
Nedalyvauja: Danielius Žoštautas - pagal prašymą atleisti jį iš LMSF Enduro komisijos
narių.

Darbotvarkė:
1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas.
2. Enduro komisijos strategijos sporto vystyme suformavimas einamiesiems 2016 metams.
3. 2016m. Lietuvos Enduro čempionato nuostatų punktų svarstymas ir teikimas LMSF Tarybos
tvirtinimui.
4. 2016m. Lietuvos Cross Country čempionato nuostatų punktų svarstymas ir teikimas LMSF
Tarybos tvirtinimui.
5. 2016m. Lietuvos Enduro Sprint čempionato nuostatų punktų svarstymas ir teikimas LMSF
Tarybos tvirtinimui.
6. 2016m. Enduro komisijos varžybų kalendoriaus svarstymas ir teikimas LMSF Tarybos
tvirtinimui.
7. 2015 m. Enduro komisijai skirtų lėšų (pajamų ir išlaidų) suvestinės apžvalga.
8. Startinio mokesčio didinimas Enduro čempionato dalyviams.
9. LMSF Enduro komisijos narių kelionių išlaidų kompensavimas 2016 m.
10. Techninių pasų išdavimas neregistruojamiems motociklams.
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Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. Nutarta: posėdžio pirmininku tvirtinamas Paulius Albertavičius, posėdžio sekretore – Indrė
Kontrauskienė.
2. Nutarta: Enduro komisijos strategijos sporto vystyme suformavimą einamiesiems 2016
metams pavesta sudaryti naujai išrinktai Enduro komisijai. Kuri bus renkama 2016 m. vasario
mėn. visuotiniame LMSF narių suvažiavime.
3. Svarstyta LMSF gen. Sekretorės I. Visockienės teikti pasiūlymai 2016m. Lietuvos Enduro
čempionato nuostatų pakeitimams.
a) 1.3 Konkrečių varžybų papildomi nuostatai turi būtų patvirtinti LMSF Enduro komisijos
paskirto atsakingo asmens už šią funkciją, ne vėliau, nei likus dviems savaitėms iki varžybų.
b) 4.2. Varžybas vykdant Lietuvoje, varžybų teisėjai turi būti licencijuoti LMSF, FIM arba FIM
Europe licencijomis. Trasos teisėjai (Maršalai) turi būti išklausę vyr. teisėjo instruktažą,
susipažinę su varžybų taisyklėmis, varžybų nustatais ir pasirašę Trasos teisėjų (Maršalų)
instruktažo dokumente.
c) 8.3. Patikrinimas yra atliekamas LMSF Enduro Komisijos atstovo paskirto šiai funkcijai
atlikti , varžybų organizatoriaus ir vyriausiojo teisėjo, kurie pasirašo trasos priėmimo aktą,
likus ne mažiau nei 36 valandoms iki varžybų pradžios, jeigu varžybos vyksta Lietuvoje.
d) 10.8 Bendra LČ ir Taurės įskaita ir pelnyti taškai yra susumuojami LMSF Enduro
Komisijos atstovo paskirto šiai funkcijai atlikti ir bendrai patvirtinta LMSF Enduro
Komisijos.
e) 10.9. Lietuvos čempionato (vykdomų Lietuvoje) rezultatai ir ataskaitos turi būti užpildyti
Lietuvių kalba ir po varžybų pristatyti į LMSF sekretoriatą: varžybų rezultatai elektroniniu
formatu turi būti perduoti ne vėliau kaip per 24 valandas. o segtuvas su varžybų rezultatais
ne vėliau kaip per 5 d.d..
f) 16.16 punkte padaryti Lietuvišką variantą vaizdinės medžiagos.
g) 22.3 punkte padaryti Lietuvišką variantą vaizdinės medžiagos.
h) 40.2. . Varžybų teisėjai turi būti licencijuoti LMSF, FIM arba FIM Europe licencijomis.
Trasos teisėjai (Maršalai) turi būti išklausę vyr. teisėjo instruktažą, susipažinę su varžybų
taisyklėmis, varžybų nustatais ir pasirašę Trasos teisėjų (Maršalų) instruktažo dokumente.
i) Data nurodoma nuostatų pavadinime, toliau keičiama į “einamieji metai”.
Nutarta: 2016m. Enduro komisijos Lietuvos Enduro čempionato nuostatai apsvarstyti ir
teikiami LMSF Tarybos tvirtinimui Priedas Nr. 1.
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4. Svarstyta LMSF gen. Sekretorės I. Visockienės teikti pasiūlymai 2016m. Lietuvos Cross
Country čempionato nuostatų pakeitimams.
a) 4.1. Cross Country varžybos vyksta atviroje vietovėje panaudojant natūralų reljefą bei
dirbtines kliūtis trasos formavimui, remiantis LMSF reikalavimais.
b) 1.3. Kiekvienos varžybos privalo turėti papildomus nuostatus, kurie turi papildyti Cross
Country pagrindinius nuostatus, jie turi būti patvirtinti LMSF Enduro komisijos paskirto
atsakingo asmens už šią funkciją.
c) 1.4. Varžybų papildomi nuostatai turi būti patvirtinti LMSF Enduro komisijos paskirto
atsakingo asmens ne vėliau kaip 2 savaitės iki varžybų datos.
d) 2 .11. Varžybų dalyviai susimoka startinį varžybų mokestį, kuris yra lygus 30 EUR (į
startinio mokesčio kainą įskaičiuojama elektroninės laiko matavimo paslaugos suteikimas).
e) 5.4. Laiko matavimo kontrolės sistema, naudojama sportininkų rezultatų pateikimui turi
atitikti tarptautinius motociklų sporto federacijos reikalavimus , būti sertifikuota.
f) 8.8. Varžybų laikrodis privalo būti sportininkams matomoje trasos vietoje.
g) 19.2. Varžybų teisėjai turi būti licencijuoti LMSF, FIM arba FIM Europe licencijomis.
Trasos teisėjai (Maršalai) turi būti išklausę vyr. teisėjo instruktažą, susipažinę su varžybų
taisyklėmis, varžybų nuostatais ir pasirašę Trasos teisėjų (Maršalų) instruktažo dokumente.
j) 12.8. Bendra LČ ir Taurės įskaita ir pelnyti taškai yra susumuojami LMSF Enduro
Komisijos atstovo paskirto šiai funkcijai atlikti ir bendrai patvirtinta LMSF Enduro
Komisijos.
k) 12.9. Lietuvos čempionato (vykdomų Lietuvoje) rezultatai ir ataskaitos turi būti užpildyti
Lietuvių kalba ir po varžybų pristatyti į LMSF sekretoriatą: varžybų rezultatai elektroniniu
formatu turi būti perduoti ne vėliau kaip per 24 valandas. o segtuvas su varžybų rezultatais
ne vėliau kaip per 5 d.d..
l) Data nurodoma nuostatų pavadinime, toliau keičiama į “einamieji metai”.
Nutarta: 2016m. Enduro komisijos Cross Country čempionato nuostatai apsvarstyti ir
teikiami LMSF Tarybos tvirtinimui Priedas Nr. 2.

5. Svarstyta LMSF gen. Sekretorės I. Visockienės teikti pasiūlymai 2016m. Lietuvos Enduro
Sprint čempionato nuostatų pakeitimams.
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a) 1.4. Enduro komisijos atstovas kuriam paskirtos šios funkcijos turi patvirtinti varžybų
nuostatus, iki varžybų likus ne mažiau nei 2 savaitėms. Jie turi būti paskelbti LMSF
tinklapyje, jeigu varžybos vyksta Lietuvoje.
b) 4.2. Vienas oficialus asmuo gali užimti keletą postų, pvz. Varžybų komisaro, vyriausiojo
teisėjo arba vyriausiojo sekretoriaus ir laiko kontrolės vyriausiojo teisėjo pareigas. Varžybų
teisėjai turi būti licencijuoti LMSF, FIM arba FIM Europe.
c) 5.5. Sportininkai gali nusipirkti vienkartinę LMSF licenciją varžybų vietoje, pateikę
asmens dokumentą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ne mažesnei nei 2900 EUR sumai
ir gydytojo leidimą dalyvauti sportinėse motociklų varžybose arba kitos motociklų sporto
šakos licenciją. Vienkartinės licencijos kaina 30 EUR. Sportininkui niekada neturėjusiam
LMSF metinės arba vienkartinės licencijos motociklų sporte, vienkartinės licencijos kaina
10 EUR (ši sąlyga galioja vienoms varžyboms ir tik varžyboms, kurios vyksta Lietuvoje).
m) 10.9. Taurės įskaita ir pelnyti taškai yra susumuojami LMSF Enduro Komisijos atstovo
paskirto šiai funkcijai atlikti ir bendrai patvirtinti LMSF Enduro Komisijos.
n) 10.10. Lietuvos Taurės (vykdomos Lietuvoje) rezultatai ir ataskaitos turi būti užpildyti
Lietuvių kalba ir po varžybų pristatyti į LMSF sekretoriatą: varžybų rezultatai elektroniniu
formatu turi būti perduoti ne vėliau kaip per 24 valandas. o segtuvas su varžybų rezultatais
ne vėliau kaip per 5 d.d..
o) Data nurodoma nuostatų pavadinime, toliau keičiama į “einamieji metai”.
Nutarta: 2016m. Enduro komisijos Enduro Sprint Taurės nuostatai apsvarstyti ir teikiami
LMSF Tarybos tvirtinimui Priedas Nr. 3.
6. Nutarta: 2016m. Enduro komisijos varžybų kalendoriaus apsvarstytas ir teikimas LMSF
Tarybos tvirtinimui Priedas Nr. 4.
7. Nutarta: 2015 m. Enduro komisijai skirtų lėšų (pajamų ir išlaidų) suvestinė apžvelgta.
8. Nutarta: Sprendimas priimtas remiantis bendru BMA Enduro komisijų sutarimu, atsižvelgiant
į organizatorių patiriamas išlaidas organizuojant dviejų dienų varžybas. Kadangi 2016 m.
Lietuvos Enduro čempionatas bus vykdomas kitose Baltijos šalyse, buvo pritarta startinio
mokesčio Enduro čempionato dalyviams didinimui - 50 eur.
9. Nutarta: LMSF Enduro komisijos narių kelionių išlaidų kompensavimas 2016 m., dalyvavimui
Lietuvos ir Baltijos šalių komisijų susirinkimuise, vykdomas pagal pateiktus kuro kvitus ir
kelionės lapus.
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10. Nutarta: motociklų techninių pasų suteikimu rūpinasi LMSF. Baigus derinti visas būtinas
procedūras, visa informacija bus paviešinta klubų vadovams bei LMSF interneto svetainėje.
Balsuota:
1. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.
2. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.
3. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.
4. Už - 4, Prieš – 0, Susilaikė - 0.
5. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.
6. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.
7. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.
8. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.
9. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.
10. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 0.

Enduro komisijos pirmininkas:
Paulius Albertavičius
Enduro komisijos nariai:
Mindaugas Šimkevičius
Alvydas Petrošius
Indrė Kontrauskienė
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