
                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 16/03

2016 m. gegužės mėn. 30 d.
Kaunas

Suvažiavimo vieta: Kaunas, Restoranas-Motelis „Via-Baltica“.
Suvažiavimo pradžia: 17.00 val

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

Kviestinis asmuo V.Visockis (priedas Nr.1) 

Posėdžio darbotvarkė:
1. LMSF motociklų kroso komisijos posėdžio sekretoriaus tvirtinimas.
2. LMSF motociklų kroso komisijos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
3. LMSF Motociklų kroso komisijos pirmininko rinkimai.
4. LMSF Motociklų kroso komisjos narių darbo sferų pasidalinimas.
5. LMSF Tarybos 2016 m. paskirto Motociklų kroso komisijai biudžeto lėšų paskirstymas ir 

pasitvirtinimas.
6. Dėl 2016m. Motociklų kroso rinktinių ir jų formavimo bei delegavimo atstovauti Lietuvą 

Eurpos, Pasaulio komandiniuose čempionatuose. Lietuvos rinktinės trenerio tvirtinimas.
7. Parengiamųjų darbų 2017 metų sezonui, aptarimas, darbų pasidalinimas.
8. Kiti klausimai (P.Tendzegolskio klausimas  ir M. Stasiškio klausimas)

1. LMSF motociklų kroso komisijos posėdžio sekretoriaus rinkimai 
Siūlyta: posėdžio sekretoriumi išrinkti Karolį Sakalauską. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Suvažiavimo 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. LMSF motociklų kroso komisijos pirmininko rinkimai.    
Siūlyta: motociklų kroso komisijos pirmininku išrinkti Robertą Benediktavičių
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Motociklų kroso  komisijos pirmininku išrinktas Robertas Benediktavičius

4. LMSF Motociklų kroso komisijos narių darbo sferų pasidalinimas.
Siūlyta: 
4.1 Susirinkimų protokolavimas (Karolis Sakalauskas)
4.2 Papildomų nuostatų tvirtinimas ir  išankstinės registracijos varžyboms tvarkymas 

(Karolis Sakalauskas)
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4.3 Taisyklių  ir  nuostatų  redakcijos  rengimas,  pagal  priimtus  sprendimus  (Saulius 
Stankus)

4.4 Metinio kalendoriaus parengimo darbai (komunikacija su Baltijos šalių komisijomis) 
derinimas tarp FIM ir FIM Europe kalendorių. Komunikacija rengiant kalendorių su 
Lietuvos organizatoriais. (Saulius Stankus)

4.5 Atsakingas už jaunimą ir solo klases. (Robertas Benediktavičius)
4.6 Atsakingas už Quad ir 750s/p klases. (Marius Stasiškis)
4.7 Žiniasklaida, viešinimas. (Robertas Benediktavičius ir Karolis Sakalauskas)
4.8 Metodinės pagalbos teikimas sportininkams ir varžybų organizatoriams. Motociklų 

kroso sporto šakos klausimais. (Marius Stasiškis)
4.9 Metinės komisijos veiklos ataskaitos rengimas. (Robertas Benediktavičius)
4.10 Pradedančiųjų ir mėgėjų klasių licencijų kontrolė. (Almantas Stepukas)
Siūloma nustatyti datą iki kada priimami prašymai 2017 metų varžybų kalendoriui, bei 
pasiūlymai taisyklių nuostatų korekcijoms. Siūloma data iki 2016-11-01
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: LMSF motociklų kroso komisijos darbų pasiskirstymui pritarta. Iki 2016-11-01 
priimami prašymai 2017 metų varžybų kalendoriui, bei pasiūlymai  taisyklių  nuostatų 
korekcijoms.

5. LMSF  Tarybos  2016  m.  paskirto  Motociklų  kroso  komisijai  biudžeto  lėšų 
paskirstymas ir pasitvirtinimas.
Siūlyta: patvirtinti 2016 m. motociklų kroso biudžeto paskirstymą
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: patvirtinti 2016 m. motociklų kroso biudžeto paskirstymą. Priedas Nr. 2

6. Dėl  2016m.  Motociklų  kroso  rinktinių  ir  jų  formavimo  bei  delegavimo 
atstovauti  Lietuvą Eurpos,  Pasaulio  komandiniuose čempionatuose.  Lietuvos 
rinktinės trenerio tvirtinimas.
Siūlyta: Kandidatai motociklų kroso rinktinių:

SOLO (A.Jasikonis, V.Bučas, A.Gelažninkas, N.Rukštela, D.Karka, D.Jazdauskas).
QUAD (D.Vaznys, M.Venckus, R.Jegorovas, A.Tamuliūnaitė, T.Zigmantas).
750s/p (L.Variakojis, R.Kišūnas, V.Račka, J.Davidonis, P.Tendzegolskis).

Rinktinių (SOLO ir QUAD-750s/p) vadovų bei trenerių rinkimus atidėti sekančiam 
komisijos susirinkimui.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Siūlymui pritarta

7. Parengiamųjų darbų 2017 metų sezonui, aptarimas, darbų pasidalinimas.
Siūlyta: Aptarti parengiamieji darbai 2017m. sezonui ir pasidalinti tarp LMSF motociklų 
kroso komisijos narių, pagal protokolo 4 punktą 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Siūlymui pritarta

8. Kiti klausimai (P.Tendzegolskio klausimas  ir M. Stasiškio klausimas)
8.1. Siūlyta: Svarstyti P.Tendzegolskio siūlymą dėl 750 s/p veteranai klasės (Siūlymas 

pridedamas). Siūlomas remtis LČ nuostatais
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Remiantis  LČ  nuostatų  7  skyriaus  1.5  punktu  rezultatai  skaičiuojami 
bendrai, tuo pačiu 750s/p veteranai klasės sportininkai dalyvauja abiejuose klasėse.
 

8.2. Siūlyta: Svarstyti M.Stasiškio klausimą
 Kadangi su organizatoriais viskas išsiaiškinta, klausimas nesvarstomas

Posėdžio pabaiga 19:00

 
LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                       Robertas Benediktavičius
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