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Lietuvos motociklų sporto federacija 

LMSF Enduro komisijos posėdžio protokolas Nr. 2014/03 

Data: 2014-06-02 

Posėdžio vietą: Kaunas 

Posėdžio pradžia: 18.30 val. 

Posėdžio pabaiga: 20.00 val. 

Dalyvauja: 

LMSF prezidentas - Virginijus Visockis, Enduro komisijos pirmininkas - Paulius Albertavičius, 
nariai: Danielius Žoštautas, Mindaugas Šimkevičius, Alvydas Petrošius, Indrė Kontrauskienė. 

Darbotvark ė: 

1. Naujų Enduro komisijos narių supažindinimas su komisijos darbo tvarka, tikslais ir pan. 
Komisijos narių darbų pasiskirstymas. 

2. 2014 m. Enduro biudžeto apžvalga. 
3. A. Gelažninko prašymo svarstymas dėl paramos suteikimo startuoti Europos Enduro 
čempionato etape Italijoje Birželio mėn. 28 – 29 d.  

4. Kuro kompensavimas Enduro komisijos nariams. 
5. Varžybų papildomų nuostatų tvirtinimas. 
6. Varžybų Vyr. Komisaro/ Vyr. Teisėjo ataskaitos. 
7. Valstybinių, LMSF, BMA vėliavų iškėlimas/ naudojimas varžybų metu. 
8. Lietuvos Enduro klubų kontaktų ir papildomos informacijos talpinimas LMSF svetainėje. 

Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 

1. Nutarta: a) Danielius Žoštautas – atsakingas už: nuostatų ruošimą, sportininkų startinių 
numerių       priežiūrą, varžybų kalendoriaus derinimą, rezultatų suvedimą, apdovanojimų 
ruošimą varžyboms (Taurės, diplomai). 
b) Mindaugas Šimkevičius – atsakingas už: nuostatų ruošimą, ryšiai su LMSF, Enduro skilties 
LMSF tinklapyje koordinavimas. 
c) Indrė Kontrauskienė – atsakinga už: ryšius su spauda (varžybų informacijos viešinimas, 
aprašymas, nuotraukos), marketingas, komunikacija su Baltijos šalių Enduro komisijomis, 
moterų klasės vystymas Cross Country. 
d) Alvydas Petrošius – atsakingas už: ATV ir Quad Open klasės vystymą, Enduro komisijos 
forumo sukūrimą, kaip komunikacijos priemonę tarp Enduro komisijos narių, varžybų trasų 
priėmimą, jų lygio gerinimas, konsultavimas, trasų saugumo gerinimas, rėmėjų pritraukimas į 
Enduro gretas. 
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e) Paulius Albertavičius – atsakingas už: Enduro komisijos narių darbo koordinavimą, 
protokolų rašymą, viešinimą, metinius ir kitus pranešimus apie Enduro komisijos veiklą, 
Enduro sporto šakos vystymąsi, biudžeto koordinavimą. 
 

2. Peržvelgtas Enduro biudžetas, biudžetas didėjantis. Tačiau vietoj planuotų 4000 Lt skirtų 
skatinti varžybų organizatoriams, Enduro komisijai prisidedant prie apdovanojimų išlaidos 
didės. Nutarta: numatomas išlaidų didėjimas apytiksliai iki 7000 Lt. 
 

3. 2014 m. biudžetas jau paskirstytas, taip pat nusimato neplanuotos papildomos išlaidos varžybų 
organizatoriams apdovanojimų padengimui, kurios bus dengiamos iš rezervinio fondo ir 
papildomai gautų pajamų, todėl papildomų lėšų sportininko rėmimui nėra.  
Nutarta: esant 2014 m. biudžeto ir rezervinio fondo likučiui, bei formuojant kitų metų 
biudžetą, skirti dalį lėšų Lietuvos Enduro rinktinės rėmimui 2015m. Europos čempionato 
etapams. A. Gelažninką įtraukti tarp pagrindinių kandidatų į Lietuvos Enduro rinktinės narius. 
 

4. Nutarta: kompensuoti Enduro komisijos nariams išlaidas kurui, kurios susijusios su komisijos 
darbu. Patikslinant pas Gen. Sekretorę dėl kompensavimo tvarkos. 
 

5. Nutarta: varžybų papildomi nuostatai turi patekti Enduro komisijos svarstymui ir priėmimui. 
Nepareiškus pastabų dėl nuostatų per 3 d.d., nuostatai skaitomi galiojančiais. 
 

6. Nutarta: po kiekvienų varžybų  Vyr. Komisaras/ Vyr. Teisėjas privalo pateikti varžybų 
ataskaitą. 
 

7. Nutarta: varžybų organizatoriai privalo parūpinti tinkamą vietą ir  privalo iškelti vėliavas. 
Lietuvos čempionatuose- Lietuvos ir  LMSF vėliavas. Baltijos čempionatuose – Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, LMSF ir BMA vėliavas. 
 

8. Nutarta: patalpinti visą informaciją ir kontaktus apie visus Lietuvos Enduro klubus ir 
komandas, LMSF svetainėje. 
 

Balsuota:  

1. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

2. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

3. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

4. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

5. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

6. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 
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7. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

8. Už - 5, Prieš - 0, Susilaikė - 0. 

 

Enduro komisijos nariai: 

Komisijos pirmininkas: Paulius Albertavičius 

Nariai:  

Danielius Žoštautas 

Mindaugas Šimkevičius 

Alvydas Petrošius 

Indrė Kontrauskienė 

 

  

 


