
                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/04

2017 m. vasario mėn. 21 d.
Kaunas

MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko konferenciniu būdu: 
MX komisijos posėdžio data: 2017 m. vasario mėn. 21 d. 
Posėdžio pradžia: 10:00
Posėdžio pabaiga: 11:00

DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai:
• Robertas Benediktavičius
• Saulius Stankus
• Marius Stasiškis

Posėdžio darbotvarkė:

1. Sportininkų prašymų, kurie pageidauja dar metus pasilikti „Pradedantieji“ klasėje, 
svarstymas

1. Sportininkų  prašymų,  kurie  pageidauja  dar  metus  pasilikti  „Pradedantieji“ 
klasėje, svarstymas 
Pristatyti sportininkai, kurie prašo dar vienus metus leisti pasilkti „Pradedantieji“ klasėje. 
Pristatyti jų sportiniai pasiekimai:

1. Vaters  Budahs,  „Baltijos  motoklubas“  važiavo  2015-2016  m.  „Pradedantieji“  klasėje, 
Rezultatai nėra aukšti, etapuose aukštų vietų neužima

2. Darius  Vasiliauskas,  „Sūduvos  motokroso  klubas“  2015-2016  m.  važiavo  „Quad 
Veteranai“ klasėje. 2015 m. LT 5 vieta bennroje įskaitoje (važiavo tik 4 etapus iš 7), 
etapuose apie 4 vieta, viename etape – 3 vieta. 2016 m. LT 3 vieta bendroje įskaitoje.

3. Kęstutis Janulis, „Sūduvos motokroso klubas“  2015-2016 m. važiavo „Pradedančiųjų“ 
klasėje. 2015 m. Lietuvos taurė bendra įskaita 6 vieta, viename etape 3 vieta, 2016 m. 
LT 6 vieta. Važiuoja pirmame dešimtuke.

4. Renatas Kalvaitis, „Sūduvos motokroso klubas“ 2015-2016 m. „Pradedantieji“ klasėje. 
2015 m. LT 20 vieta, 2016 m. važiavo tik 3 etapuose LT, užimta 16 vieta.

5. Karolis  Simanavičius,  2015-2016 m. važiavo „Pradedantieji“  klasėje.  2015 m. patyrė 
traumą. 2015 m. LT užimta 6 vieta bendroje įskaitoje, II etape dalinosi 3-4 vietas (tiek 
pat taškų). 2016 m. LT 7 vieta bendroje įskaitoje, etapuose užimtos vietos per vidurį.

6. Vytautas Nikulinas, individualiai, 2011-2012 m. važiavo „Pradedantieji“ klasėje, 2014 m. 
turėjo enduro licenciją, bet nestartavo. 

7. Tomas  Lukoševičius, MK“Tauragė“,  2015  m.  LT  10  vieta  bendroje  įskaitoje,  tačiau 
etapuose rezultatai per vidurį. 2016 m. važiavo tik 3 etapuose LT, užimta 19 vieta.

8. Alius  Valaškevičius,  „Moto klubas-IBC“,  2016 m LT 15 vieta.  Važiavo 4 etapus iš  8. 
Rezultatai žemiau vidutinioko.

9. Arnas Tarnauskas, „Robusta“ 2015-2016 m. važiavo „Pradedantieji“ klasėje.  2016 m. 
Lietuvos taurė 16 vieta (važiavo tik tris etapus), 7 etape - 3 vieta. LČ 19 vieta, važiavo 
tik 1 etape 
Siūlyta:  V.Budahs,  D.Vasiliauskui,  R.Kalvaičiui,  V.Nikulinui,  T.Lukoševičiui, 
A.Valaškevičiui, A.Tarnauskui leisti dar metus važiuoti „Pradedantieji“ klasėje. K.Janulis 
ir K.Simanavičius pereina į mėgėjų klasę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0)
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Nutarta:  V.Budahs,  D.Vasiliauskas,  R.Kalvaitis,  V.Nikulinas,  T.Lukoševičius, 
A.Valaškevičius,  A.Tarnauskas  dar  metus  lieka  „Pradedantieji“  klasėje.  K.Janulis  ir 
K.Simanavičius pereina į mėgėjų klasę.

LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                     
Robertas Benediktavičius
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