
                   LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/06

2017 m. gegužės mėn. 23 d.
Kaunas

MX komisijos posėdžio vieta: Restoranas „Karpynė“, Karpynės g. 2, Gabšių k. Raseinių r. 
MX komisijos posėdžio data: 2017 m. gegužės mėn. 23 d. 
Posėdžio pradžia: 16:30
Posėdžio pabaiga: 18:30

DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai:
• Nerijus Sipavičius
• Saulius Stankus
• Marius Stasiškis
• Karolis Sakalauskas
• Almantas Stepukas
• Kviestiniai asmenys: LMSF prezidentas Robertas Benediktavičius ir vadybininkė Giedrė 

Janušauskė

Posėdžio darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2. Motokroso komisijos pirmininko rinkimai
3. Motokroso komisijos narių darbų pasiskirstymas
4. Lietuvos motokroso čempionato II etapo teisėjų darbo vertinimas 
5. Pradedančiųjų klasės pretenzija dėl N.Gasicko svarstymas
6. Motokroso komisijos pajamų išlaidų apžvalga
7. Kiti klausimai

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
Siūlyta: Susirinkimo pirmininku pasiūlytas R.Benediktavičius, sekretorė – G.Janušauskė
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Susirinkimo pirmininkas R.Benediktavičius, sekretorė – G.Janušauskė

2. Motokroso komisijos pirmininko rinkimai
Siūlyta: Motokroso komisijos pirmininku pasiūlytas Karolis Sakalauskas
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: LMSF motokroso pirmininkas – Karolis Sakalauskas

3. Motokroso komisijos narių darbų pasiskirstymas
Siūlyta: 
3.1. Susirinkimų protokolavimas (Karolis Sakalauskas)
3.2. Papildomų nuostatų  tvirtinimas ir  išankstinės  registracijos  varžyboms tvarkymas 

(Karolis Sakalauskas)
3.3. Taisyklių  ir  nuostatų  redakcijos  rengimas,  pagal  priimtus  sprendimus  (Saulius 

Stankus)
3.4. Metinio kalendoriaus parengimo darbai (komunikacija su Baltijos šalių komisijomis) 

derinimas  tarp  FIM  ir  FIM  Europe  kalendorių.  Komunikacija   su  Lietuvos 
organizatoriais, rengiant kalendorių. (Saulius Stankus)

3.5. Atsakingas už jaunimą ir solo klases. (Nerijus Sipavičius)
3.6. Atsakingas už Quad ir 750s/p klases. (Marius Stasiškis ir Almantas Stepukas)
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3.7. Žiniasklaida, viešinimas. (Nerijus Sipavičius ir Karolis Sakalauskas)
3.8. Pagalbos  teikimas  sportininkams  ir  varžybų  organizatoriams,  motociklų  kroso 

sporto šakos klausimais. (Marius Stasiškis)
3.9. Metinės komisijos veiklos ataskaitos rengimas. (Karolis Sakalauskas)
3.10. Pradedančiųjų ir mėgėjų klasių licencijų kontrolė. (Almantas Stepukas)
Siūloma  nustatyti  datą  iki  kada  priimami  prašymai  2018  metų  varžybų 
kalendoriui bei pasiūlymai taisyklių, nuostatų korekcijoms. Siūloma data iki 
2017-11-01. (nuo rugsėjo mėn išsiųsti priminimus LMSF nariams)
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: LMSF motociklų kroso komisijos darbų pasiskirstymui pritarta. Iki 2017-11-01 
priimami prašymai 2018 metų varžybų kalendoriui bei pasiūlymai  taisyklių,  nuostatų 
korekcijoms.

4. Lietuvos motokroso čempionato II etapo teisėjų darbo vertinimas 
Po diskusijų ir situacijos įvertinimo Siūlyta įtraukti priedą prie  2017 m. motociklų kroso 
varžybų taisyklių  ir  išdėstyti  taip:  „LMSF motokroso komisija  už  grubius  teisėjavimo 
pažeidimus gali skirti giežtą (-us) papeikimą (-us) teisėjui (-ams) bei per 5 (penkias) 
darbo dienas gali keisti/anuliuoti asmeninius ir/ar komandinius varžybų rezultatus “
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 1, susilaikė – 0)
Nutarta: Įtraukti priedą prie 2017 m. motociklų kroso varžybų taisyklių ir išdėstyti taip: 
„LMSF motokroso komisija  už  grubius teisėjavimo pažeidimus gali  skirti  giežtą (-us) 
papeikimą (-us) teisėjui (-ams) bei per 5 (penkias) darbo dienas gali  keisti/anuliuoti 
asmeninius ir/ar komandinius varžybų rezultatus “.

Siūlyta: Už grubius teisėjavimo pažeidimus 2017 m. Lietuvos motokroso čempionato II 
etape Šiauliuose, vyr. teisėjui Sauliui Matulioniui, komisarui Alfonsui Vaišvilai ir techninės 
komisijos teisėjui Stasiui Kukanauskui skirti griežtus papeikimus
Bendru susitarimui siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Už grubius teisėjavimo pažeidimus 2017 m. Lietuvos motokroso čempionato II 
etape Šiauliuose, vyr. teisėjui Sauliui Matulioniui, komisarui Alfonsui Vaišvilai ir techninės 
komisijos teisėjui Stasiui Kukanauskui skiiami griežti papeikimai

5.   Pradedančiųjų klasės pretenzija dėl N.Gasicko svarstymas
Siūlyta:  Kadangi  LMSF  archyve  nerasta,  kad  Nerijui  Gasickui  buvo  išduota  LMSF 
licencija, remiantis 2017 m. Lietuvos motociklų kroso taisyklių II skyriaus 3.5 punktu, 
sportininkui „Pradedantieji“ licencija buvo išduota pagal taisykles.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  „Pradedantieji“  klasės  sportininkui  Nerijui  Gasickui  LMSF  licencija  buvo 
išduota remiantis 2017 m. Lietuvos motociklų kroso taisyklėmis

6.  Motokroso komisijos pajamų išlaidų apžvalga
Siūlyta: Motokroso komisijos pajamų-išlaidų apžvalgą atidėti sekančiam posėdžiui
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Motokroso komisijos pajamų-išlaidų apžvalgą atidėti sekančiam posėdžiui

7.  Kiti klausimai:
Siūlyta:  Įtraukti priedą prie 2017 m. Lietuvos motociklų kroso varžybų taisyklių, apie 
protestų padavimo sąlygas ir nustatyti finansines sąlygas: 
▪„Protestai  rašomi  komisarui  ir  paduodami  sekretoriui  kartu  su  100  eur  piniginiu 

užstatu.  Vyr.sekretorius,  gaudamas  protestą,  turi  pažymėti  jame  gavimo  laiką  ir 
nedelsiant  supažindinti  su  tuo  komisarą  ir  vyr.  teisėją.  Nepasitvirtinus  protestui, 
piniginis užstatas pervedamas į LMSF sąskaitą;  

▪ Jeigu dėl protesto patikrinimo reikia ardyti motociklą, piniginio užstato dydis – 300 
eur. Protestą patenkinus, užstatas grąžinamas, o nepatenkinus – 100 eur pervedama į 
LMSF sąskaitą, o 200 eur sumokama sportininko mechanikams už motociklo ardymą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Įtraukti priedą prie 2017 m. Lietuvos motociklų kroso varžybų taisyklių  apie 
protestų padavimo ir finansines sąlygas.

2



Siūlyta:  Pratęsti  1  val  techninės  komisijos  laiką  2017  m.  Lietuvos  motociklų  kroso 
čempionato ir motociklų kroso varžybų „Lietuvos taurė 2017“ dienotvarkėje. Motociklų 
kroso varžybų „Lietuvos taurė 2017“ dienotvarkėje įtraukti 5 min apžvalgos ratą prieš 
kiekvieną važiavimą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta:  Pratęsti  1 val  techninės  komisijos  laiką 2017 m.  Lietuvos motociklų  kroso 
čempionato ir motociklų kroso varžybų „Lietuvos taurė 2017“ dienotvarkėje. Motociklų 
kroso varžybų „Lietuvos taurė 2017“ dienotvarkėje įtraukti 5 min apžvalgos ratą prieš 
kiekvieną važiavimą.

Siūlyta: Kandidatai į 2017 m. suaugusiųjų rinktinę 2017 m.:
◦ MX1+Open klasė – Arminas Jasikonis, Domantas Jazdauskas, Nerijus Rukštela ir 

Nerimantas Jucius
◦ MX2 klasė – Dovydas Karka ir Arnas Milevičius

Siūlyta: Kandidatai į 2017 m. jaunimo rinktinę:
• 85 klasė – Erlandas Mackonis ir Arnas Vedlūga
• 125 klasė – Sydas Gailiušis, Ignas Nomeika ir Valentas Vasiliauskas
• MX2 klasė – Dovydas Karka, Arnas Milevičius ir Joviltas Cibas

Siūlyta: Kandidatai į 2017 m. Quad rinktinę:
• Domantas Vaznys, Renatas Jegorovas, Tomas Zigmantas ir Martynas Čepas

Siūlyta: Kandidatai į 2017 m. motociklų su priekabomis rinktinę:
• Mantas Kišūnas ir Rytis Kišūnas
• Liutauras Variakojis ir Martinš Antons
• Tomas Baltušis ir Martynas Žaliauskas
• Nerijus Davidonis ir Arvydas Davidonis

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Kandidatai į 2017 m. rinktines patvirtinti

LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                     
Karolis Sakalauskas
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