
                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 16/10

2016 m. gruodžio mėn. 06 d.
Kaunas

MX komisijos posėdžio vieta: Kaunas, Restoranas-motelis „Via-Baltica“  
MX komisijos posėdžio data: 2016 m. gruodžio mėn. 06 d. 
Posėdžio pradžia: 14:00
Posėdžio pabaiga: 20:00

DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai:
• Robertas Benediktavičius
• Saulius Stankus
• Marius Stasiškis
• Karolis Sakalauskas
• Almantas Stepukas 

Posėdžio darbotvarkė:

1. LMSF motociklų kroso komisijos posėdžio sekretoriaus tvirtinimas.
2. LMSF motociklų kroso komisijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
3. Lietuvos motociklų kroso taisyklių, Lietuvos motociklų kroso čempionato, Lietuvos Taurės 

nuostatų tvirtinimas. Potencialių organizatorių siūlymas.
4. Lietuvos motociklų kroso kalendoriaus tvirtinimas.
5. Baltic CUP ir bendrų Lietuvos – Latvijos čempionato organizavimo klausimai.
6. LMSF,motokroso komisijos parama Baltic Cup varžybų organizatoriui. 
7. Kiti klausimai. Pagalba LČ rengėjams

    
1. LMSF motociklų kroso komisijos posėdžio sekretoriaus tvirtinimas.

Siūlyta: posėdžio sekretoriumi išrinkti Karolį Sakalauską
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Posėdžio sekretoriumi išrinktas Karolis Sakalauskas

2. LMSF motociklų kroso komisijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 
Siūlyta: patvirtinti darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: patvirtinti dienotvarkę. 

3. Lietuvos  motociklų  kroso  taisyklių,  Lietuvos  motociklų  kroso  čempionato, 
Lietuvos Taurės nuostatų tvirtinimas. Potencialių organizatorių siūlymas.

3.1. Siūlyti pakeitimai „2017 m. Lietuvos motociklų kroso taisyklėse“:
3.1.1. Į Lietuvos motociklų kroso taisykles įtraukti motociklų klasę – „Quad250J“, kurioje 

startuoja jaunuoliai nuo 12 iki 17 metų. Minimalus sportininko amžius nustatomas nuo 
gimimo  dienos,  o  maksimalus  –  nuo  nuo  metų,  kuriais  sportininkui  suėjo  17  metų 
pabaigos.  Maksimalus  motociklų  darbinis  variklio  tūris  –  250  cm3  (keturtakčiai). 
„Quad250J“ klasės motociklo numerių fonas turi būti geltonas, o skaičiai – juodi.

3.1.2. Siūlyta palikti metinių licencijų kainas tas pačias kaip 2016 m. Įtraukti „Quad250J“ 
klasės  metinės  licencijos  kainas:  sportininkui,  atstovaujančiam  klubą  –  30  eur, 
sportininkui, startuojančiam individualiai – 60 eur
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3.1.3. Siūlyta  panaikinti  sportininkų  metinių  licencijų  kainas,  kurios  galiotų  tik  C 
kategorijos varžybose Lietuvoje. 

3.1.4. Siūlyta  suvienodinti  vienkartinės  licencijos  kainas.  Vienkartinės  licencijos  kaina 
visoms klasėms, išskyrus 750 s/p, - 15 eur, 750s/p klasės vairuotojui kaina – 10 eur, 
priekabininkui – 5 eur.

3.1.5. Pakeisti  taisyklėse  VII  skyriaus  17.2.  punktą:  „Visi  sportininkai,  kurie  startavo 
finaliniuose  važiavimuose  ir  įveikė  ne  mažiau  kaip  50  % lyderio  įveiktos  ditancijos, 
gauna taškus ir vietą.“

3.2. Siūlyti  pakeitimai  2017m.  Lietuvos  motociklų  kroso  čempionato  (LČ) 
nuostatuose.

3.2.1. Siūlyta naikinti „LMSF taurės varžybų“ pavadinimą ir palikti tik 2017 m. Lietuvos 
motociklų kroso čempionatas, tačiau LČ išskiriamos čempionato klasės: „50”, „65”, 
„85”,  „125“,  „MX1”,  „MX2”,  „750s/p”,  „Quad“  klasės ir  čempionato taurės klasės: 
„MX1M“, „MX2M“, „Veteranai 40+“, „Veteranai 50+“, „Moterys“, „MX1 Pradedantieji“, 
„MX2  Pradedantieji“,  „Quad  Veteranai“,   „Quad  M“,  „Quad  moterys“  ir  „750  s/p 
veteranai“ klasės.

3.2.2. Siūloma, kad LČ sudarytų penki etapai. Siūlomi rengėjai ir datos:
3.2.2.1. Balandžio mėn. 22-23 d. Pagiriai, Vilniaus r. „Pagirių motokrosas“
3.2.2.2. Gegužės mėn. 13-14 d. Aleksandrija, Šiaulių r. „Šauliai“
3.2.2.3. Birželio mėn. 10-11 d, Petrašiūnai, pakruojo r. „Robusta“
3.2.2.4. Liepos mėn. 15-16 d. Ruopiškis, Rokiškio r. „Ruopiškis“
3.2.2.5. Rugsėjo mėn. 9-10 d. Panevėžys „Sema“.

3.2.3. Siūloma, kad LČ komandinėje įskaitoje dalyvauja tik LMSF narių (klubų) komandos, 
kurių  sudėtis  neribojama,  tačiau  įskaitinius  taškus  komandai  duoda  dešimt  (10) 
sportininkų,  kurie  surinko  daugiausiai  taškų,  bendroje  etapo  įskaitoje  (dviejų 
važiavimų suma) .

3.2.4. Siūloma neleisti į komandos sudėtį įtraukti „50“, „65“, „85“ ir „125“ klasių užsienio 
sportininkus.

3.2.5. Siūloma  viso  čempionato  metu,  klubui  leisti   registruoti  į  komandą  naują 
sportininką,  kuris  iki  tol  nedalyvavo komandiniame judėjime 2017 m. LČ.  Klubas 
registruojant  sportininką  privalo  sumokėti  už  nacionalinę  metinę  lenktynininko 
licenciją bei kitus numatytus mokesčius, pagal LMSF Tarybos patvirtintus 2017 m. 
licencijų įkainius ir tvarką bei Nuostatų II skyriaus 2.1. punktą. 

3.2.6. Siūlyta LČ pirmą varžybų diena startuoti: „Quad“, „Quad veteranai“,  „Quad M“, 
„Quad moterys“,  „MX1M“,  „MX2M“,  „Veteranai 40+“,  „Veteranai 50+“,  „750s/p“ ir 
„750s/p  veteranai“  klasės.  Antrą  dieną  startuoja:  “50“,“65”,  “85”,  “125“,  „MX1“, 
„MX2“, „Moterys“, „MX1 Pradedantieji“ ir „MX2 Pradedantieji“ klasės. 

3.2.7. Siūlyta,  kad  visų  klasių  sportininkai  komandinėje  įskaitoje  duotų  taškus,  tačiau 
čempionato klasių sportininkų taškai būtų dvigubinami, t. y. už I  vietą važiavime 
gautų ne 25 taškus, o 50. Maksimalus surinktų taškų suma etape gali būti 100 taškų.

3.2.8. Siūlyta pakeisti  VII  skyriaus 19.3 punktą:  „Užimta vieta  LČ etapo komandinėje 
įskaitoje nustatoma pagal didesnę komandos narių surinktų taškų sumą, surinktą iš 
10 geriausių rezultatų važiavimuose“

3.2.9. Siūloma važiavimo trukmė „Quad“ klasei – 15 min+2 ratai, „MX1 Pradedantieji“ ir 
„MX2 pradedantieji“ - 12 min+2 ratai

3.2.10. Siūlyta atsisakyti diplomų LČ etapuose.
3.3. Siūlyti pakeitimai 2017m. motociklų kroso varžybų „Lietuvos taurė 2017“ 

(LT) nuostatuose.
3.3.1. Siūloma, kad LT sudarytų 5 etapai. Siūlomi rengėjai ir datos:

3.3.1.1. Gegužės mėn. 1 d. Petrašiūnai, Pakruojo r. „Robusta“;
3.3.1.2. Birželio mėn. 4 d. Tytuvėnai, „Sphagnum“;
3.3.1.3. Biržėlio mėn. 25 d. Bačiūnai, Šiauliai, „Dakaras-Šauliai“;
3.3.1.4. Rugpjūčio mėn. 20 d. Plungės r. „Žemaitija“;
3.3.1.5. Rugpjūčio mėn. 26 d. Kalvarijos r. „Sūduvos motokroso klubas“.

3.3.2. Siūloma į  LT įtraukti naujas klases: „Quad100“, „Quad200“ ir  „Quad250J“. 
Minimalus  amžius  nuo  sportininko  gimimo  dienos,  o  maksimalus  nuo  metų, 
kuriais „Quad 100“ klasės sportininkui suėjo - 12 metų, „Quad 200“ - 15 metų, 
„Quad 250J“ - 17 metų, pabaigos. „Quad 250J“ klasės važiavimo laikas – 15 min 
+ 1 ratas (jungiamas prie „Quad“ klasių važiavimo). „Quad 100“, „Quad 200“ - 8 
min+1 ratas. Startinis mokestis registruojantis iš anksto – 15 eur, „Quad250J“ 
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klasei  –  20  eur.  Registruojantis  varžybų  dieną  startinis  mokestis  „Quad100“, 
„Quad200“ klasėms – 20 eur, „Quad250“ klasei – 25 eur.

3.3.2. Siūloma, kad užimta vieta galutinėje asmeninėje įskaitoje būtų nustatoma pagal 
didžiausią taškų sumą, surinktą dešimt (10) važiavimų. 

3.3.3. Siūloma, kad etapo rengėjas turi sumokėti 120 eur į LMSF atsiskaitomąją sąskaitą, 
kurie bus skiriami sportininkų galutiniams apdovanojimams.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Priimti siūlomus pakeitimus

4. Lietuvos motociklų kroso preliminaraus kalendoriaus tvirtinimas.
Pristatytas  preliminarus  2017  m.  Lietuvos  motociklų  kroso  varžybų  kalendorius. 
Kalendorių siūloma tvirtinti.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Preliminarus kalendorius patvirtintas. Pridedamas prie protokolo

5. Baltic CUP ir bendrų Lietuvos – Latvijos čempionato organizavimo klausimai.
Kadangi nebuvo bendro susitarimo su Latvijos federacijos atstovais klausimas atidėtas. 

6. LMSF,motokroso komisijos parama Baltic Cup varžybų organizatoriui. 
Klausimas nespręstas

7. Kiti klausimai. Pagalba LČ rengėjams
Siūlyta skirti po 600 eur kiekvieno LČ etapo rengėjui teisėjavimo paslaugoms padengti. 
Iš komisijos biudžeto įsteigti taures ir medalius.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Siūlymui pritarta

 
LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                     
Robertas Benediktavičius

3


