
                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/01

2017 m. sausio mėn. 11 d.
Kaunas

MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko konferenciniu būdu: 
MX komisijos posėdžio data: 2017 m. sausio mėn. 11 d. 
Posėdžio pradžia: 20:00
Posėdžio pabaiga: 22:00

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

LMSF  prezidentas  Virginijus  Visockis,  generalinė  sekretorė  Ingrida  Visockienė,  Giedrė 
Janušauskė

Posėdžio darbotvarkė:

1. Lietuvos motociklų kroso taisyklių, Lietuvos motociklų kroso čempionato, Lietuvos Taurės 
nuostatų koregavimas

2. Motociklų kroso varžybų „Rokiškėnų taurė 2017“ datų įtraukimas į LMSF kalendorių
3. 2017 m. Lietuvos motociklų kroso varžybų kalendoriaus tvirtinimas

1. Lietuvos  motociklų  kroso  taisyklių,  Lietuvos  motociklų  kroso  čempionato, 
Lietuvos Taurės nuostatų koregavimas

3.1. Siūlyti pakeitimai „2017 m. Lietuvos motociklų kroso taisyklėse“:
3.1.1. Nuo 2018 m. pakeisti „Pradedančiųjų“  klasės dalyvavimo varžybose tvarką. Siūlyta 

įtraukti punktą: „„Pradedantieji“ klasės sportininkai, 2018 m. Lietuvos motociklų kroso 
čempionate  ir/ar  motokroso  varžybose  „Lietuvos  taurė  2018“  užėmę  keturias  (4) 
prizines vietas (I-II  vietas) etapuose, 2019 m. perkeliami į MX1 M ar MX2 M klasę, 
nepriklausomai  kiek  laiko  dalyvavo  varžybose.“  Visi  kiti  sportininkai,  pagal  savo 
poreikius, lieka „Pradedančiųjų“ klasėje.

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

3.2.1. Dėl 2017 m. Pasaulio motociklų su priekabomis etapo Kegume Latvijoje, siūloma 
pakeisti LČ III etapo Pakruojyje datą iš birželio mėn. 10-11 d į birželio mėn. 17-18 
d. Kadangi 2017 m. birželio mėn. 17-18 d. vyks ir Latvijos čempionatas, siūloma 
sukeisti varžybų dienotvarkę. Siūlyta LČ pirmą varžybų diena startuoti: “50“,“65”, 
“85”, “125“, „MX1“, „MX2“, „Moterys“, „MX1 Pradedantieji“ ir  „MX2 Pradedantieji“ 
klasės. Antrą dieną startuoti: „Quad“, „Quad veteranai“, „Quad M“, „Quad moterys“, 
„MX1M“, „MX2M“, „Veteranai 40+“, „Veteranai 50+“, „750s/p“ ir „750s/p veteranai“ 
klasės.

3.2.2. Siūloma, kad klubas registruoti naują sportininką gali tik iki LČ IV (ketvirto) etapo. 
Po IV etapo sportininkų į komandą įtraukti negalima.

3.2.3. Siūloma važiavimo trukmė „MX1M“, „MX2M“, „Veteranai 40+“ ir „Veteranai 50+“ 
klasėms – 14 min+2 ratai.
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3.2.4. Dėl didesnės pagalbos rengėjui ir teisėjų kolegijai, siūlomas išankstinis mokėjimas 
registruojantis.  Iš  anksto  užsiregistravus,  LČ  startinis  mokestis  vienerioms 
varžyboms vienoje klasėje  yra 25 eur,  pinigus pervedant į  rengėjo sąskaitą  likus 
dviems dienoms iki varžybų pradžios (iki ketvirtadienio 24:00 val). Registruojantis 
varžybų  dieną  ar  nesumokėjus  išankstinės  registracijos  mokesčio  LČ  startinis 
mokestis - 30 eur.

3.3. Siūlyti pakeitimai 2017m. motociklų kroso varžybų „Lietuvos taurė 2017“ 
(LT) nuostatuose.

3.3.1. Dėl Latvijos motociklų kroso varžybų kalendoriaus pakeitimų siūloma keisti IV ir V 
etapo datas. IV etapas Plungėje siūloma rengti  rugpjūčio mėn. 13 d. , V etapas 
Kalvarijoje rugpjūčio mėn. 27 d.

3.3.2. Dėl didesnės pagalbos rengėjui ir teisėjų kolegijai, siūlomas išankstinis mokėjimas 
registruojantis.  Iš  anksto  užsiregistravus,  LT  startinis  mokestis  vienerioms 
varžyboms yra 20 eur, o „50“, „65“, „85“, „Quad 100“ ir „Quad 200“ klasėms – 15 
eur., pinigus pervedant į rengėjo sąskaitą likus dviems dienoms iki varžybų pradžios 
(iki ketvirtadienio (jei varžybos vyksta šeštadienį) arba penktadienio (jei varžybos 
vyksta  sekmadienį)  24:00  val).  Registruojantis  varžybų  dieną  ar  nesumokėjus 
išankstinės  registracijos  mokesčio  LT  startinis  mokestis  -  25  eur.,  o  „50“,  „65“, 
„85“„Quad 100“ ir „Quad 200“ klasėms– 20 eur .

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

2. Motociklų  kroso  varžybų  „Rokiškėnų  taurė  2017“  datų  įtraukimas  į  LMSF 
kalendorių.
Pagal Rokiškio r. AMSK „Vesulas“ prašymą, siūloma į LMSF varžybų kalendorių įtraukti 
motociklų kroso varžybas „Rokiškėnų taurė 2017“. Varžybų datos:

2.1. Balandžio mėn. 1 d.
2.2. Balandžio mėn. 15 d.
2.3. Rugpjūčio mėn. 5 d.
2.4. Spalio mėn. 7 d.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Įtraukti  motokroso varžybų „Rokiškėnų taurė  2017“ datas  į  LMSF varžybų 
kalendorių

3. 2017 m. Lietuvos motociklų kroso varžybų kalendoriaus tvirtinimas
Pagal priimtus varžybų datų pakeitimus ir naujų datų įtraukimą, siūloma patvirtinti 2017 
m. Lietuvos motociklų kroso varžybų kalendorių.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti 2017 m. Lietuvos motociklų kroso varžybų kalendorių. Kalendorius 
pridedamas prie protokolo

 
LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                     
Robertas Benediktavičius
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