LMSF turizmo komisijos (LMSFTK)
sprendimas
2016 12 01
Vilnius
LMSFTK, kurios nariai Vykintas Bulotas, Laurynas Baltrūnas, Birutė Vaitkutė, Mark Dolgov,
Gediminas Čelkys,
apsvarstė iki 2016-12-01 pateiktas kandidatūras Metų mototuristų nominacijoms („Metų
mototuristas", „Metu mototuristė", „Metų mototuristų komanda", „Metų mototurizmo kelionė po
Lietuvą", „Metų mototurizmo projektas/renginys") ir nusprendė:
1. apdovanoti šiuos kandidatus pagal nominacijas:
1. 1. Metų mototuristas - Rytis Pilkauskas (motociklu "Yamaha tdm 900" per 17 dienų aplankė
tris šalis ir nuvažiavo 8 013 km. Abchazija buvo pagrindinis kauniečio kelionės tikslas, ten
pateko per Rusiją ir grįždamas užsuko į Baltarusiją. Maršrutas: Kaunas–Naugardukas–
Bobruiskas (Baltarusija) – Voronežas–Kamenskas–Krasnodaras–Dogomisas–Sočis–Krasnaja
Poliana (Rusija)–Gagrai–Naujasis Afonas–Rica (Abchazija) –Džumba–Novokubanskas
(Rusija) –Elista (Rusija, Kalmukija) –Voronežas–Maskva–Sankt Peterburgas (Rusija) –
Polockas (Baltarusija).
Pastaba: Apdovanojimas skirtas komisijos nariams balsuojant vienbalsiai už šį kandidatą.
1. 2. Metų mototuristų komanda - Motobroliai RC (12 motociklininkų, 9 paros, 3300 km.
Rugpjūtis, maršrutas žemėlapyje - Lietuva, Lenkija, Ukraina, Moldova).
Pastaba: Apdovanojimas skirtas trims komisijos nariams balsuojant už šį kandidatą; kiti du
komisijos nariai savo balsus skyrė kitam kandidatui - Žymantas Bražiiūnaui ir jo kolegoms: Marius
Bučinskas, Artūras Starigis, Vadim Grabovskij, už kelionę po Kiprą. Nugalėtoju pripažintas daugiau
balsų surinkęs kandidatas.
1. 3. Metų mototurizmo renginys – Ryterna modul Mototurizmo ralis (VšĮ Motobaltija)
(mototurizmo renginys, skirtas Lietuvos istorijos, kultūros, paveldo pažinimui. 2016 m.
globojamas Prezidento Valdo Adamkaus. Vieną dieną po visą Lietuvą subūręs 600
motociklininkų, įtraukęs bendruomenes iš 10-ies Lietuvos apskričių, muziejus, turizmo
informacijos centrus. Renginio partneriai: DELFI, Ryterna modul., Honda, Kultūros paveldo
departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos policija ir kt.).
Pastaba: balsuojant komisijos nariai Mark Dolgov ir Birutė Vaitkutė nusišalino. Apdovanojimas
skirtas trims komisijos nariams balsuojant už šį kandidatą.
1. 4. Меtų mototuristė ir Metų mototurizmo kelionė po Lietuvą – vienbalsiai nuspręsta
apdovanojimų neskirti, nes pasiūlymų, atitinkančių nominacijų reikalavimus, nepateikta.
2. Nugalėtojus apdovanoti Lietuvos motociklų sporto federacijos organizuojamų iškilmingų
metinių apdovanojimų metu, 2016 gruodžio mėn. 3 d.
Komisijos nariai:
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