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                LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 18/01 
 

2018 m. kovo mėn. 23 d. 

Kaunas 

 

 

Posėdžio vieta: Viešbučio “Best Western Santaka” konferencijų sale, Gruodžio g. 21, Kaunas  
Posėdžio pradžia: 16:30  

Posėdžio pabaiga: 17:30  

 

DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: Karolis Sakalauskas, Nerijus 

Sipavičius, Marius Stasiškis. LMSF generalinė sekretorė Giedrė Janušauskė 
 

Posėdžio darbotvarkė: 

 

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus skyrimas 

2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

3. 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato teisėjų kolegijos skyrimas 

4. 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato pavadinimo tvirtinimas 

5. 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato III etapo dienotvarkės keitimas 

6. 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato trasos teisėjų komandos skyrimas 

7. Motokroso varžybų „Sėlių krašto taurė“ įtraukimas į LMSF varžybų kalendorių 

8. 2018 m. LMSF motociklų kroso varžybų taisyklių, II skyriaus, 5.17.papildymas  

 

 

1.  Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai 

Siūlyta: Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Karolis Sakalauskas,  sekretore – Giedrė Jaunušauskė 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Susirinkimo pirmininkas - Karolis Sakalauskas, sekretorė – Giedrė Janušauskė 
 

2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas 

Siūlyta: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę, į susirinkimo darbotvarkę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę 

 

3. 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato teisėjų kolegijos skyrimas 

Siūlyta: 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato Vyr teisėju paskirti Alfonsą Vaišvilą, Vyr. 

Sekretore – Rusnę Jankūnaitę. Pasiūlyta apmokėti už dviejų dienų paslaugas vyr.teisėjui 200 eur, 

vyr sekretorei – 170 eur ir apmokėti kuro išlaidas. 1 km – 0,13 eur. Už paslaugas sumoka LČ 

etapo rengėjas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato Vyr teisėju paskirti Alfonsą Vaišvilą, Vyr. 

Sekretore – Rusnę Jankūnaitę. Pasiūlyta apmokėti už dviejų dienų paslaugas vyr.teisėjui 200 eur, 

vyr sekretorei – 170 eur ir apmokėti kuro išlaidas. 1 km – 0,13 eur. Už paslaugas sumoka LČ 

etapo rengėjas. 

 

 

4. 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato pavadinimo tvirtinimas 

Siūlyta: 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato pavadinas – 2018 m. Nissan Lietuvos 

motokroso Čempionatas  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato pavadinas – 2018 m. Nissan Lietuvos 

motokroso Čempionatas  
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5. 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato III etapo dienotvarkės keitimas 

Siūlyta: Į 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato III etapo šeštadienio dienotvarkę perkelti 

„Quad“ ir „750 s/p“ klases, o į sekmadienio dienotvarkę – „50“ ir „65“ klases 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Į 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato III etapo šeštadienio dienotvarkę perkelti 

„Quad“ ir „750 s/p“ klases, o į sekmadienio dienotvarkę – „50“ ir „65“ klases, Dienotvarkė 

pridedama prie protokolo 

 

6. 2018 m. Lietuvos motokroso Čempionato trasos teisėjų komandos skyrimas 

Siūlyta: Skirti keturių (4) apmokytų, su radio ryšiu, trasos teisėjų komandą, kiekvienam LČ 

etapui, tam skiriant iš motokroso komisijos biudžeto po 350 eur. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Skirti keturių (4) apmokytų, su radio ryšiu, trasos teisėjų komandą, kiekvienam LČ 

etapui, tam skiriant iš motokroso komisijos biudžeto po 350 eur. 

 

7. Motokroso varžybų „Sėlių krašto taurė“ įtraukimas į LMSF varžybų kalendorių 

Siūlyta: Įtraukti į LMSF varžybų kalendorių motokroso varžybas „Sėlių krašto taurė“ du etapus“ 

I etapas – 2018-07-15 Ruopiškio motokroso trasoje ir II etapas – 2018-07-22 Rokiškio „Moto-

Roki“ trasoje 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Įtraukti į LMSF varžybų kalendorių motokroso varžybas „Sėlių krašto taurė“ du 

etapus“ I etapas – 2018-07-15 Ruopiškio motokroso trasoje ir II etapas – 2018-07-22 Rokiškio 

„Moto-Roki“ trasoje 

 

8. 2018 m. LMSF motociklų kroso varžybų taisyklių, II skyriaus, 5.17.papildymas  

Siūlyta: Įtraukti į LMSF motociklų kroso varžybų taisyklių II skyriaus, 5.17. papildymą ir punktą 

išdėstyti taip: „Bet kokia pašalinė pagalba sportininkui trasos važiuojamoje dalyje yra 

draudžiama, išskyrus pagalbą, kurią atlieka trasos teisėjas vykdydamas savo pareigas ir 

saugumo sumetimais. Už nusižengimą šiai taisyklei yra baudžiamas anuliuojant geriausią 

sportininko rezultatą kvalifikacijoje ar anuliuojant važiavimo rezultatą lenktynėse. „50” ir „65“ 

klasėje yra leidžiama pašalinė pagalba trasos važiuojamoje dalyje, išskyrus kuro užpylimą. 

Asmenys suteikiantys pagalbą trasoje, privalo būti su ryškiomis liemenėmis. Pagalba turi būti 

atliekama netrukdant kitiems sportininkams siekti geresnio rezultato.“ 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Įtraukti į LMSF motociklų kroso varžybų taisyklių II skyriaus, 5.17. papildymą ir 

punktą išdėstyti taip: „Bet kokia pašalinė pagalba sportininkui trasos važiuojamoje dalyje yra 

draudžiama, išskyrus pagalbą, kurią atlieka trasos teisėjas vykdydamas savo pareigas ir 

saugumo sumetimais. Už nusižengimą šiai taisyklei yra baudžiamas anuliuojant geriausią 

sportininko rezultatą kvalifikacijoje ar anuliuojant važiavimo rezultatą lenktynėse. „50” ir „65“ 

klasėje yra leidžiama pašalinė pagalba trasos važiuojamoje dalyje, išskyrus kuro užpylimą. 

Asmenys suteikiantys pagalbą trasoje, privalo būti su ryškiomis liemenėmis. Pagalba turi būti 

atliekama netrukdant kitiems sportininkams siekti geresnio rezultato.“ 

 

 

 

 

 

LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                      
Karolis Sakalauskas  
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2018 M. LIETUVOS MOTOCIKLŲ KROSO ČEMPIONATO  

I DIENOS (ŠEŠTADIENIS) DIENOTVARKĖ   

 

Data 

I trasos kontrolė 14:00 

II trasos kontrolė (jei būtina) 18:00 

Data 2018-06-30 

Registracija 7:00-9:15 

Techninė kontrolė 7:00-9:30 

DALYVIŲ SUSIRINKIMAS PRIE STARTO LINIJOS  11:15 

KLASĖ STARTO TRENIRUOTĖ KVALIFIKACINĖS TRENIRUOTĖS 

„Quad“, „Quad M“, „Quad 

Veteranai“, „Quad Moterys“, 

„Quad 250“ 

9:30 – 9:32 (2 min) 9:32 – 9:50 (18 min) 

„85“ 9:55 – 9:57 (2 min) 9:57 – 10:15 (18 min) 

„Veteranai 40+“, „Veteranai 50+“, 

„MX1M“, „MX2M“ 

10:20 – 10:22 (2 min) 10:22 – 10:45 (23 min) 

„750 s/p“, „750 s/p Veteranai“ 10:50 – 10:52 (2 min) 10:52 – 11:10 (18 min) 

 

KLASĖ APŽVALGOS 

RATAS 

I VAŽIAVIMAS APŽVALGOS 

RATAS 

II VAŽIAVIMAS 

„Quad“ „Quad M“, „Quad 

Veteranai“, „Quad Moterys“, 

„Quad 250“ 

11:50 12:00 (15 min+2 ratai) 15:00 15:10 (15 min+2 ratai) 

„85“ 12:25 12:35 (15 min+2 ratai) 15:35 15:45 (15 min+2 ratai) 

„Veteranai 40+“, „Veteranai 50+“, 

„MX1M“, „MX2M“ 

13:00 13:10 (14 min+2 ratai) 16:10 16:20 (14 min+2 ratai) 

„750 s/p“, „750 s/p Veteranai“ 13:35 13:45 (15 min+2 ratai) 16:45 16:55 (15 min+2 ratai) 

Apdovanojimas (pasibaigus protestų padavimo laikui) 
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2018 M. LIETUVOS MOTOCIKLŲ KROSO ČEMPIONATO  

II DIENOS (SEKMADIENIS) DIENOTVARKĖ  Nr.1  

LVN............... 

 

Data 

I trasos kontrolė 14:00 

II trasos kontrolė (jei būtina) 18:00 

Data 2018-07-01 

Registracija 7:00-9:15 

Techninė kontrolė 7:00-9:30 

DALYVIŲ SUSIRINKIMAS PRIE STARTO LINIJOS 11:15 

 

KLASĖ STARTO TRENIRUOTĖ KVALIFIKACINĖS TRENIRUOTĖS 

„65“ 9:30 – 9:32 (2 min) 9:32 – 9:45 (13 min) 

„50“ 9:50 – 9:52 (2 min) 9:52 – 10:05 (13 min) 

MX1 Pradedantieji“,  „MX2 

Pradedantieji“, „Moterys“ 

10:10 – 10:12 (2 min) 10:12 – 10:25 (13 min) 

„MX1“, „MX2“, „125“ 10:30– 10:32 (2 min) 10:32 – 10:55 (23 min) 

 

KLASĖ APŽVALGOS 

RATAS 

I VAŽIAVIMAS APŽVALGOS 

RATAS 

II VAŽIAVIMAS 

„65“ 11:50 12:00 (12 min+2 ratai) 15:00 15:10 (12 min+2 ratai) 

„50“ 12:25 12:35 (8 min+2 ratai) 15:35 15:45 (8 min+2 ratai) 

MX1 Pradedantieji“,  „MX2 

Pradedantieji“, „Moterys“ 

12:55 13:05 (12 min+2 ratai) 16:05 16:15 (12 min+2 ratai) 

„MX1“, „MX2“, „125“  13:30 13:40 (20 min+2 ratai) 16:40 16:50 (20 min+2 ratai) 

Apdovanojimas (pasibaigus protestų padavimo laikui) 

 

 

 

 

 

 


