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Lietuvos motociklų sporto federacija 

LMSF Enduro komisijos posėdžio protokolas Nr. 2017/04 

Data: 2017-05-26 

Posėdžio vietą: Vilnius 

Posėdžio pradžia: 19.00 val. 

Posėdžio pabaiga: 22.30 val. 

Dalyvauja: 

Enduro komisijos nariai - Mindaugas Šimkevičius, Žilvinas Kazakevičius, Indrė Kontrauskienė, 

Antanas Kanopkinas, Rytis Kriaučiūnas. 

Svečias – LMSF prezidentas Robertas Benediktavičius. 

Darbotvarkė: 

1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas.  

2. Enduro komisijos pirmininko rinkimai.  

3. Sprendimas dėl M. Daugėlos dalyvavimo Hobby klasėje.  

4. Lietuvos Cross Country čempionato, II-ojo etapo, komandinių rezultatų patikslinimas.  

5. Lietuvos Enduro ir Enduro Sprint kalendoriaus tikslinimas.  

6. 2017-05-11 D. Žostauto pretenzija LMSF.  

7. Darbų ir pareigų pasiskirstymas komisijoje (a) trasų priėmimas, b) rezultatų tikrinimas ir pateikimas 

viešai, c) pagalba varžybų ir renginių organizatoriams, d) oficialios varžybų informacijos viešinimas, 

e) bendradarbiavimas su kitų Baltijos šalių komisijomis, f) taurių pirkimas ir pristatymas, g) protokolų 

pildymas ir pateikimas. h) numerių suteikimas/patikrinimas. i) bendradarbiavimas su žiniasklaida ir 

etc.).  

8. Pagalba varžybų organizatoriams – poreikių, galimybių, pageidavimų nusistatymas.  

9. Pagalba sportininkams – poreikių, galimybių, pageidavimų nusistatymas.  

10. Web puslapio, Enduro skilties patobulinimai, pasiūlymai, pageidavimai.  

11. Techninių pasų išdavimas neregistruojamiems motociklams.  

12. Ne čempionatinių varžybų organizavimo tvarka ir galimybės. 
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Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

1. Nutarta: posėdžio pirmininku tvirtinamas R. Benediktavičius, sekretorė I. Kontrauskienė 

2. Nutarta: Enduro komisijos pirmininku išrinktas Mindaugas Šimkevičius. 

3. Nutarta: Sportininkui pažeidus LMSF Lietuvos Cross Country čempionato nuostatų punktą 

2.2. bei Enduro Sprint Taurės nuostatų punktą 2.1, taikomų reikalavimų Hobby klasės 

sportininkams 3) papunktį „sportininkas nėra tapęs Lietuvos ar Baltijos čempionato prizininku 

Cross Country, Enduro arba Motokroso varžybose” bei remiantis Lietuvos Cross Country 

čempionato 2.10 bei Lietuvos Enduro Sprint Taurės 5.8 nuostatų punktais, nuspręsta anuliuoti 

M. Daugėlos rezultatus Hobby klasėje, I-jame bei II-jame etapuose. Sekančiuose etapuose 

leidžiama startuoti pasirinktoje E1, E2, E3 ar Enduro klasėje. Sportininkui išsiųstas laiškas su 

komisijos sprendimu bei prašymu grąžinti apdovanojimą, kad per artimiausią etapą būtų 

galima apdovanoti, atitinkamai užėmusius prizines vietas, kitus sportininkus. 

4. Nutarta: Buvo iškeltas klausimas dėl sportininko T. Adamonio dalyvavimo komandinėje 

įskaitoje, kadangi sportininkui yra išduota individuali licenzija. Patikrinus paraiškas, 

patvirtinta -sportininkui išduota individuali licenzija. Tačiau komandinėje įskaitoje 

sportininkas yra įtrauktas į bendrą sąrašą. Sportininkui paliekama galimybė atstovauti jo 

pasirinktą komandą. 

5. Nutarta: Enduro bei Enduro Sprint kalendoriaus informacija bei varžybų datos bus 

patikslintos savaitės bėgyje, gavus informaciją iš varžybose dalyvaujančių klubų. 

6. Nutarta: Pretenzija skirta LMSF administracijai. Enduro komisija nėra įgaliota spręsti šio 

klausimo. Visa informacija susijusi su šia pretenzija perduodama LMSF prezidentui R. 

Benediktavičiui tolimesniam sprendimo priėmimui.  

7. Nutarta: a) trasą prieš varžybas pagal nuostatuose numatytus terminus priima - varžybų vyr. 

teisėjas. b) rezultatų tikrinimas ir pateikimas viešai – Indrė Kontrauskienė, Rytis Kriaučiūnas. 

c) pagalba varžybų ir renginių organizatoriams – visi komisijos nariai. d) oficialios varžybų  

informacijos viešinimas - Indrė Kontrauskienė. e) bendradarbiavimas su kitų Baltijos šalių 

komisijomis – Indrė Kontrauskienė. f) taurių pirkimas ir pristatymas – Žilvinas Kazakevičius, 

Mindaugas Šimkevičius. g) protokolų pildymas ir pateikimas – Indrė Kontrauskienė. h) 

numerių suteikimas/patikrinimas – LMSF sekretoriatas. i) bendradarbiavimas su žiniasklaida – 

Antanas Kanopkinas, Indrė Kontrauskienė. 

8. Nutarta: Gairių nustatymas 2018 m.: numatoma tęsti taurių pirkimą iš Enduro komisijos lėšų, 

dalinai dengti teisėjavimo išlaidas, suteikti varžybų viešinimo paslaugą, suteikti fotografo 
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paslaugą, suteikti video reportažo paslaugą, gerinti varžybų trasos kokybę, suteikti įgarsinimo 

paslaugą (galimybė skolintis/nuomotis įrangą iš miesto savivaldybės). 

9. Nutarta: Sudaryti klausimyną ir pateikti sportininkams varžybų metu. Sudaryti galimybes 

nuolatiniam informacijos atnaujinimui apie vykstančias visas varžybas, registracijas, 

dalyvavimą jose, pasiruošimą, rekomendacijas ir etc. 

10. Nutarta: Enduro komisija pateikė pasiūlymus LMSF Prezidentui R. Benediktavičiui dėl LMSF 

tinklapio pakeitimų/atnaujinimų.  

11. Nutarta: Klausimas paliktas tikslesniam išsiaiškinimui LMSF Prezidentui R. Benediktavičiui. 

12.  Nutarta: sudaryti atmintinę varžybų organizatoriams, parengti būtinų minimalių reikalavimų 

sąrašą, viešinti informaciją apie numatomas/organizuojamas varžybas, informuoti 

bendruomenę apie numatomas/organizuojamas varžybas. Sutarta su LMSF prezidentu R. 

Benediktavičiumi, kad LMSF taryba peržiūrės ir pataisys varžybų organizavimo taisykles taip, 

kad visiems organizatoriams būtų aiškūs reikalavimai pagal jų organizuojamų varžybų lygi.  

 

 

Balsuota:  

1. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0.  

2. Už - 4, Prieš - 0, Susilaikė - 1. 

3. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

4. Už - 5, Prieš – 0, Susilaikė - 0. 

5. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

6. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

7. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

8. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

9. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

10. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

11. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

12. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 
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Enduro komisijos nariai: 

Mindaugas Šimkevičius 

Žilvinas Kazakevičius 

Indrė Kontrauskienė 

Rytis Kriaučiūnas 

Antanas Kanopkinas 

 

  

 

 

 


