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                LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/08 
 

2017 m. liepos mėn. 19 d. 

Kaunas 

 

 

MX komisijos posėdžio vieta: Karpynės g. 2, Gabšių k. LT-60192, Raseinių r. 
MX komisijos posėdžio data: 2017 m. liepos mėn. 19 d. 
Posėdžio pradžia: 18:00  

Posėdžio pabaiga: 21:00  

 

DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: 
• Karolis Sakalauskas 

• Nerijus Sipavičius 

• Saulius Stankus 

• Marius Stasiškis 

• Almantas Stepukas 

LMSF prezidentas Robertas Benediktavičius 

Sporto klubo „Dakaras Šauliai“ atstovas Darius Karlinskas 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

 

1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai 

2. 2017 m. Lietuvos solo rinktinės vadovo rinkimai ir tvirtinimas 

3. 2017 m. Lietuvos solo rinktinės sudėtis ir tvirtinimas 

4. 2017 m. Lietuvos jaunimo rinktinės sudėtis ir tvirtinimas 

5. Motokroso varžybų “Lietuvos taurė 2017” III etapo Bačiūnuose teisėjų ataskaitų 

nagrinėjimas ir vertinimas 

6. Prašymo dėl Erlando Mackonio svarstymas ir nutarimas 

7. Motokroso rinktinės rėmėjo “Regatta” sirgalių marškinėlių modelių rinkimas ir tvirtinimas 

8. Kiti klausimai. N.Šeduikio prašymo svarstymas 

 

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai 

Siūlyta: Susirinkimo pirmininku ir sekretoriumi pasiūlytas Karolis Sakalauskas 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius Karolis Sakalauskas 
 

2. 2017 m. Lietuvos solo rinktinės vadovo rinkimai ir tvirtinimas 
Siūlyta: Į 2017 m. Lietuvos solo rinktinės vadovo pareigas pasiūlytas Vytautas Bučas 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: 2017 m. Lietuvos solo rinktinės vadovas Vytautas Bučas 

 

3. 2017 m. Lietuvos solo rinktinės sudėtis ir tvirtinimas 

Siūlyta: 2017 m. Lietuvos solo rinktinės sudėtis – Arminas Jasikonis, Dovydas Karka ir Arnas 

Milevičius. Rinktinė atstovaus Lietuvą 2017 m. Pasaulio tautų komandiniame čempionate 2017-

10-01, Matterley Basin,  Anglijoje  
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 1, susilaikė – 0) 

Nutarta: 2017 m. Lietuvos solo rinktinės sudėtis – Arminas Jasikonis, Dovydas Karka ir Arnas 

Milevičius. Rinktinė atstovaus Lietuvą 2017 m. Pasaulio tautų komandiniame čempionate 2017-

10-01, Matterley Basin,  Anglijoje 

 
4. 2017 m. Lietuvos jaunimo rinktinės sudėtis ir tvirtinimas 
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Siūlyta: 2017 m. Lietuvos jaunimo rinktinės sudėtis – Erlandas Mackonis, Arnas Vedlūga, 

Valentas Vasiliauskas ir Arnas Milevičius. Rinktinė atstovaus Lietuvą 2017 m. Europos tautų 

komandiniame čempionate 2017-09-03, Gdanske, Lenkijoje 
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: 2017 m. Lietuvos jaunimo rinktinės sudėtis – Erlandas Mackonis, Arnas Vedlūga, 

Valentas Vasiliauskas ir Arnas Milevičius. Rinktinė atstovaus Lietuvą 2017 m. Europos tautų 

komandiniame čempionate 2017-09-03, Gdanske, Lenkijoje 

 
5. Motokroso varžybų “Lietuvos taurė 2017” III etapo Bačiūnuose teisėjų ataskaitų 

nagrinėjimas ir vertinimas  
Siūlyta: Išnagrinėtos motokroso varžybų „Lietuvos taurė 2017“ III etapo Bačiūnuose teisėjų 

darbo ataskaitos. Rasta varžybų organizavimo ir teisėjų darbo pažeidimų, todėl sporto klubui 

„Šauliai Dakaras“ pateikus prašymą organizuoti varžybas, sprendimas bus svarstomas motokroso 

komisijoje. Varžybų organizatorius Darius Karlinskas įsipareigojo, kad visos pastabos ir 

pažeidimai bus panaikinti 2018 m. jų organizuojamose varžybose 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Sporto klubui „Šauliai Dakaras“ pateikus prašymą organizuoti varžybas, sprendimas 

bus svarstomas motokroso komisijoje. Darius Karlinskas įsipareigojo, kad visos pastabos ir 

pažeidimai bus panaikinti 2018 m. jų organizuojamose varžybose 
 

6. Prašymo dėl Erlando Mackonio svarstymas ir nutarimas 

Siūlyta: Svarstytas Erlando Mackonio prašymas dėl FIM vienkartinės licencijos išlaidų 

kompensavimo. Siūlyta, kad jei sportininkas, dalyvaujantis Pasaulio jaunimo motokroso 

čempionate ar taurėje, bendroje įskaitoje gaus taškų, kompensuoti FIM vienkartinės licencijos 

mokestį iš motokroso komisijos lėšų. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Jei sportininkas, dalyvaujantis Pasaulio jaunimo motokroso čempionate ar taurėje, 

bendroje įskaitoje gaus taškų, FIM vienkartinės licencijos mokestis bus kompensuojamas iš 

motokroso komisijos lėšų. 
 

7. Motokroso rinktinės rėmėjo “Regatta” sirgalių marškinėlių modelių rinkimas ir 

tvirtinimas 

Siūlyta: LMSF prezidentas R.Benediktavičius pristatė motokroso rinktinės rėmėjo „Regatta“ 

sirgalių marškinėlius. Siūlyta patvirtinti modelį. Modelis pridedamas prie protokolo 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Motokroso rinktinės rėmėjo „Regatta“ sirgalių marškinėlių modelis patvirtintas 
 

8. Kiti klausimai. N.Šeduikio prašymo svarstymas 

Siūlyta: Palikti sprendimą, priimtą 2017-03-16 ir mokesčio už licencijas negrąžinti 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Palikti sprendimą, priimtą 2017-03-16 ir mokesčio už licencijas negrąžinti 
 

 

 

 

 

 

LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                      
Karolis Sakalauskas  
 

 


