
                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 16/04

2016 m. birželio mėn. 12 d.
Kaunas

MX komisijos posėdžio vieta: Plungė
MX komisijos posėdžio data:  2016 m. biržel io mėn. 12 d.
MX komisijos posėdžio pradžia: 17:00
MX komisijos posėdžio pabaiga: 18:00

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

Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl startinių mokesčių komspensacijos Dovydo Karkos dalyvavimui Europos EMX 250 

čempionato 2-uose etapuose (600eur).
2. Dėl Domanto Vaznio FIM licencijos kompensacijos (145eur).
3. Dėl galimybės vyr. teisėjui ir komisarui per 3 darbo dienas, po kiekvienų motokroso 

varžybų atsiųsti įvykusių varžybų ataskaitą LMSF motokroso komisijos nariams.

1. Dėl startinių mokesčių komspensacijos Dovydo Karkos dalyvavimui Europos 
EMX 250 čempionato 2-uose etapuose (600eur).
Siūlyta: kompensuoti 2-ų etapų startinius mokesčius Europos EMX 250 čempionate 
(2*300eur / 600eur).
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: D.Karkai kompensuoti 2-ų etapų startinius mokesčius Europos EMX 250 
čempionate (2*300eur / 600eur).

2. Dėl Domanto Vaznio FIM licencijos kompensacijos (145eur).
Siūlyta:  kompensuoti FIM licencijos kainą Domantui Vazniui (145eur).
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Kompensuoti FIM licencijos kainą – 145 eur. - Domantui Vazniui, pervedant 
kompensaciją į motokroso klubo „Žemaitija“ sąskaitą.

3. Dėl galimybės vyr. teisėjui ir komisarui per 3 darbo dienas, po kiekvienų 
motokroso varžybų atsiųsti įvykusių varžybų ataskaitą LMSF motokroso 
komisijos nariams.
Siūlyta: Po kiekvienų motokroso varžybų, per 3 darbo dienas, varžybų vyr.sekretorė 
turi atsiųsti LMSF motokroso komisijos  pirmininkui,  el.paštu robertas@robertsmx.com  
vyr.teisėjo/ ar varžybų komisaro užpildytą varžybų ataskaitos formą. Jei varžybų metu 
bus surašomas varžybų vyr. teisėjo ar varžybų komisaro raportas, jį taip pat persiųsti 
LMSF motokroso komisijos  pirmininkui. LMSF motokroso komisijos pirmininkas gavęs 
varžybų ataskaitą ar/ir raportą per 1 darbo dieną persiunčia visiems LMSF motociklų 
kroso komisijos nariams. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
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Nutarta:  Po kiekvienų motokroso varžybų, per 3 darbo dienas, varžybų vyr.sekretorė 
turi atsiųsti LMSF motokroso komisijos  pirmininkui,  el.paštu robertas@robertsmx.com 
vyr.teisėjo/ ar varžybų komisaro užpildytą varžybų ataskaitos formą. Jei varžybų metu 
bus surašomas varžybų vyr. teisėjo ar varžybų komisaro raportas, jį taip pat persiųsti 
LMSF motokroso komisijos  pirmininkui. LMSF motokroso komisijos pirmininkas gavęs 
varžybų ataskaitą ar/ir raportą per 1 darbo dieną persiunčia visiems LMSF motociklų 
kroso komisijos nariams. 

 
LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                       Robertas Benediktavičius
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