LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 18/02
2018 m. kovo mėn. 29 d.
Kaunas
Posėdžio vieta: Karpynės g. 2, Gabšių k. LT-60192, Raseinių r.
Po s ė d ž i o p ra d ž i a : 1 7 : 0 0
Po s ė d ž i o p a b a i g a : 1 9 : 0 0
DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: Karolis Sakalauskas, Saulius
Stankus, Almantas Stepukas.
Svečiai: LMSF generalinė sekretorė Giedrė Janušauskė, LČ vyr teisėjas Alfonsas Vaišvila,
sekretorė Rusnė Jankūnaitė, trasos teisėjų atstovė Reda, LČ organizatoriai N.Šeduikis ir
E.Šiaučiūnas
Posėdžio darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas
2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
3. 2018 m. Lietuvos motokroso Taisyklių VII skyriaus 2.6. punkto keitimas
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
Siūlyta: Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Karolis Sakalauskas, sekretore – Giedrė Jaunušauskė
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Susirinkimo pirmininkas - Karolis Sakalauskas, sekretorė – Giedrė Janušauskė
2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
Siūlyta: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę, į susirinkimo darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę
3. 2018 m. Lietuvos motokroso Taisyklių VII skyriaus 2.6. punkto keitimas
Siūlyta: Keisti 2018 m. Lietuvos motociklų kroso Taisyklių VII skyriaus 2.6. punktą iš redakciją
išdėstyti taip:
„2.6. Kiekvienas sportininkas savo vardu ir numeriu gali pristatyti techninei kontrolei daugiausia
du tos pačios kubatūros motociklus.
2.6.1. Jei sportininkas turi užregistravęs du motociklu vienoje klasėje, tai juos keisti gali bet
kada, išskyrus finalinius važiavimus. Užnumerių ir transponderio savalaikį pakeitimą yra
atsakingas pats sportininkas“
2.6.2. Motociklo pasirinkimas važiavimui turi būti atliktas 10 min iki kiekvieno važiavimo starto
pradžios“
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Keisti 2018 m. Lietuvos motociklų kroso Taisyklių VII skyriaus 2.6. punktą iš redakciją
išdėstyti taip:
„2.6. Kiekvienas sportininkas savo vardu ir numeriu gali pristatyti techninei kontrolei daugiausia
du tos pačios kubatūros motociklus.
2.6.1. Jei sportininkas turi užregistravęs du motociklu vienoje klasėje, tai juos keisti gali bet
kada, išskyrus finalinius važiavimus. Užnumerių ir transponderio savalaikį pakeitimą yra
atsakingas pats sportininkas“
2.6.2. Motociklo pasirinkimas važiavimui turi būti atliktas 10 min iki kiekvieno važiavimo starto
pradžios“
LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas
Karolis Sakalauskas
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