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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 

MOTOKROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 15/02 

 

 
 

MX komisijos posėdžio vieta: Posedis vyko Pramonės 19c, Šiauliai. 
MX komisijos posėdžio data:  2015m. kovo 13d. 
MX komisijos posėdžio pradžia: 17:30 val. 
MX komisijos posėdžio pabaiga: 21:00 val. 

 
Dalyvauja: 

LMSF MX komisijos nariai: 
Saulius STANKUS – LMSF MX komisijos pirmininkas 

       Nerijus ŠEDUIKIS – MX komisijos narys    
       Mindaugas TIDIKIS – MX komisijos narys  
       Alfonsas VAIŠVILA – MX komisijos narys 

LMSF prezidentas: 
Virginijus VISOCKIS – LMSF Prezidentas 

Nedalyvauja : Robertas DAUDERYS – LMSF MX komisijos narys 
 

Dienotvarkė: 
                  1.Susirinkimo sekretoriaus rinkimai. 
               2.Susirinkimo dienotvarkės tvirtinimas; 
               3. 2015 m. Lietuvos čempionato komisaro, vyr.teisėjo, vyr.sekretoriaus ir vyr. laiko kontrolės 
                teisėjo skyrimas ir tvirtinimas.Jų kelionės ir  darbo apmokėjimo tarifų nustatymas. 
               4. Baltijos šalių Quad čempionato nuostatų svarstymas ir tvirtinimas. 
               5. 2015 m. planuojamo komisijos biudžeto panaudojimo krypčių aptarimas. 
               6. Lietuvos motokroso rinktinių trenerių skyrimas 2015 m. 
               7. Kiti klausimai: 
       7.1 Dėl LMSF MX komisijos susirinkimų sekretoriaus. 
                  7.2. Dėl FIM ir LMSF teisėjų licencijų. 
___________________________________________________________________________________  
     

1. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 

      LMSF MX komisijos nariai bendru sutarimu posėdžio sekretoriumi patvirtino Mindaugą Tidikį. 

2.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 

      Susirinkimo dienotvarkė patvirtinta vienbalsiai. 

3.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 

       Į Lietuvos Motociklų kroso čempionato komisaro vietą buvo vienas kandidatas. Balsuojant 3 už -1       
prieš paskirtas Robertas Dauderys. 

      Į Lietuvos Motociklų kroso čempionato vyriausio teisėjo vietą buvo vienas kandidatas. Vienbalsiai 
paskirtas Alfonsas Vaivšvila. 
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     Į Lietuvos Motociklų kroso čempionato vyriausio sekretoriaus vietą buvo vienas kandidatas. Vienbalsiai 
paskirta Aistė Sušinskaitė. 

   Į Lietuvos Motociklų kroso čempionato vyriausio laiko kontroles teisėjo vietą buvo du kandidatai: 
Regimantas Visockis (MB „Renginių grupė“) ir Julius Juodišius (ASK „Porteris“) balsuojant (2 už – 1 preš 
– 1 susilaikė) paskirtas Regimantas Visockis. 

Buvo svarstoma dėl apmokėjimo tarifų už teisėjavimą ir kelionės išlaidų padengimą 2015 m. Lietuvos 
motokroso čempionato varžybose vyr. teisėjui, varžybų komisarui, vyr. sekretorei ir vyr. laiko kontrolės 
teisėjui  2015 m. biudžeto. Bendru sutarimu nuspręsta: 

 Lietuvos motokroso čempionatų dviejų dienų varžybose vyr. teisėjui ir varžybų komisarui už 
varžybų teisėjavimo paslaugas mokėti po 170 eurų su mokesčiais ir padengti kelionės išlaidas, mokant 
pagal atstumą nuo gyvenamosios vietos iki varžybų vietos ir atgal, už 1 kilometrą po 0,13 euro centų. Už 
varžybų teisėjavimo paslaugas apmoka varžybų etapo rengejas. Kilometrai nustatomi pagal internetinį 
psulapį: www.maps.lt. 

 Lietuvos motokroso čempionatų dviejų dienų varžybose vyr. sekretorei už paslaugas mokėti 145 
eurų su mokesčiais ir padengti kelionės išlaidas, mokant pagal atstumą nuo gyvenamosios vietos iki 
varžybų vietos ir atgal, už 1 kilometrą po 0,13 euro centų. Už sekretoriaus paslaugas apmoka varžybų etapo 
rengejas. Kilometrai nustatomi pagal internetinį psulapį: www.maps.lt. 

 Lietuvos motokroso čempionatų dviejų dienų varžybose vyr. laiko kontrolės teisėjui už paslaugas 
apmoka etapo rengėjas, pagal tarpusavio sutartį su laiko kontrolės komanda MB „Renginių grupė“. 

4. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
 Aptarus Baltijos šalių Quad čempionato nuostatus, balsuojant (3 už ir 1 prieš) priimti nustatant šias  
Baltijos šalių Quad čempionų klases: 
Q  50, Q 100, Q 200, Quad Women, Quad Pro. 
 

5. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
 MX komisija suplanavo 2015 metų biudžetą (priedas A) ir nusprendė Lietuvos čempionato 
etapuose piniginiais prizais apdovanoti šias klases: OPEN; MX2; QUAD; 750 s/p; lėšas skiriant iš 
2015m. LMSF MX komisijos biudžeto. Vienam etapui skiriama lėšų suma prieš keikvieną etapą 
pervedama į LMSF nario sporto klubo kuris pasirašęs su LMSF varžybų organizavimo sutartį  ir 
jam perduotos Lietuvos motociklų kroso čempionato etapo organizatoriaus teisės. 
Vieno etapo prizinio fondo suma 1200 eurų, piniginius prizus išmoka LMSF narys (sporto klubas) 
organizuojantis Lietuvos Motociklų kroso čempionato etapą. 

                  Pirma vieta 150 eurų. 
                  Antra vieta 100 eurų. 
                  Trečia vieta 50 eurų. 
 

6. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
 Kadangi nebuvo susisiekta su treneriu, klausimas nebuvo svarstomas. Klausimas atidėtas sekančiam 
komisijos posėdžiui. 

 
7. Dienotvarkės klausimo svarstymas. Kiti klausimai: 

 
7.1 MX komisija prašo LMSF sekretoriato, kad sekantys komisijos susirinkimai vyktų 

LMSF būstineje ir butų skirta susirinkimo sekretorė.  
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7.2  LMSF motokroso komisija bendru sutarimu patvirtina LMSF motokroso komisijos 
pirmininko pateiktą šešių dalyvių Lietuvoje organizuojamame FIM teisėjų seminare 
sąrašą. 2015 04 04-05 dienomis Kaune FIM seminare deleguojami dalyvauti 
Ingrida Visockienė, Edita Aleksiejūtė, Virginijus Visockis, Robertas Dauderys, 
Nerijus Šeduikis, AlfonsasVaišvila. 

 
 

 
 
 
                      Protokolą surašė                                                 LMSF motokroso komisijos pirmininkas 

                     Mindaugas TIDIKIS                                           Saulius STANKUS 
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Priedas A 

 

 

LMSF Motokroso komisijos planuojamo 2015 m. biudžeto paskirstymas 
 
LMSF MX komisijos planuojamas biudžetas 2015 m.:  14 483,69 eur 
 

  

Nr

. 

Kam skiramos  lėšos : Planuojama 

Suma Eur 

Panaudota 

Suma Eur 

Likutis, 

Eur 

Pastabos 

1 Metinių LMSF Licencijų 
gamyba 

280    

2 Diplomai , rėmeliai komandinio 
čempionato galutiniam 
apdovanojimui 

130    

3 Taurės, medaliai 4 Lietuvos 
čempionato etapams 

1180    

4 Čempionato medaliai galutiniai 
apdovanojimai 

800    

5 Metinės LMSF Taurės galutiniai 
apdovanojimai 

200    

6 Čempionato galutinės 
komandinės Taurės  

100    

7 Apdovanojimų vakaras 
(nemokamas įėjimas Lietuvos 
čempionato ir LMSF taurės 
prizininkams) 

300    

8 BMA čempionato 
apdovanojimai 

200    

9 Pasaulio tautų komandinis solo 
motokroso čempionato rinktinė* 

1125   Licenzijos, draudimas, 
marškinėliai 

10 Jaunimo rinktine Europos tautų 
komandinis čempionatas*, 
Pasaulio jaunimo 
čempionatas** 

1125   Licenzijos, draudimas, 
marškinėliai 

11 Europos tautų Motociklų su 
priekabomis motokroso 
komandinio čempionato 
rinktine* 

1125   Licenzijos, draudimas, 
marškinėliai 

12 Europos tautų keturračių (Quad) 
motokroso komandinio 
čempionato rinktine* 

1125   Licenzijos, draudimas, 
marškinėliai 

13 Komisijos kelionės išlaidos 600    
14 Komisijos rezervo fondas 

nenumatytiems atvejams 
1400    

15 LT čempionato apdovanojimai 1200x4=4800    
 VISO  14490    


