
 
 

 
 

 

 
 
 

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 

MOTOKROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS   Nr. 15/04 
 

MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko konferenciniu būdu 

MX komisijos posėdžio data:  2015 m. r u g p j ū č i o mė n 25 d. 

MX komisijos posėdžio pradžia: 08:00 val. 

MX komisijos posėdžio pabaiga:  14:00 val. 

 
Dalyvauja: 

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

Robertas DAUDERYS – MX komisijos narys 
Nerijus ŠEDUIKIS – MX komisijos narys 
Mindaugas TIDIKIS – MX komisijos narys 

Alfonsas VAIŠVILA – MX komisijos narys 

 

Dienotvarkė: 
1. MX Nations 2015 komandos vadovo Roberto Benediktavičiaus prašymo  (2015 08 25) svarstymas 

 
 

1.   Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
2015 m. Lietuvos motokroso rinktinės komandos vadovas Robertas Benediktavičius pateikė prašymą 

(Prašymas pridedamas prie protokolo) dėl išankstinio dienpinigių išmokėjimo motokroso rinktinės nariams 

A.Jasikoniui, N.Rukštelai ir V.Bučui, pasiruošimui ir dalyvavimui Pasaulio Tautų komandinėse varžybose, 

kurios vyks 2015 m. rugsėjo mėn. 25-27 d. Ernee, Prancūzijoje. Prašyme prašoma išmokėti pinigines lėšas, 

kurias FIM skiria federacijoms po pasibaigusių varžybų (statistiškai per 1 mėn. po pasibaigusių varžybų). 

Kadangi pinigai yra mokami po varžybų, komandos vadovas Robertas Benediktavičius įsipareigoja 

neįvykdžius MX Nations 2015 varžybų reglamento sąlygų ir jei FIM nepervestų 2040 eur (du tūkstančiai 

keturiasdešimt), savo lėšomis grąžinti pinigus į LMSF atsiskaitomąją sąskaitą per tris dienas nuo po LMSF 

MX komisijos pateikto pranešimo. 

Prašoma sportininkams  išmokėti dienpinigius, remiantis  Lietuvoje  galiojančiomis finansų ministro 

patvirtintomis   dienpinigių  užsienyje  normomis.   Kiekvienam   sportininkui dienpinigius užsienyje  

išmokant  už 12 kalendorinių  dienų ( t.y. 9 dienos pasiruošimui   nuo 2015-09-16 iki 2015-09-24 

dienos ir 3 dienos  dalyvavimui  MX Nations 2015 komandinėse varžybose nuo 2015-09-25 iki 

2015-09-27 dienos.) 

BALSAVIMAS: 4 - už, 0 - susilaikė, 1- prieš 

 

NUTARTA: Išmokėti dienpinigius, remiantis  Lietuvoje galiojančiomis finansų ministro patvirtintomis  

dienpinigių užsienyje normomis. Kiekvienam sportininkui dienpinigius  užsienyje  išmokant  už 12 

kalendorinių dienų ( t.y. 9 dienos pasiruošimui nuo 2015-09-16 iki 2015-09-24 dienos ir 3 dienos 

dalyvavimui MX Nations 2015 komandinėse varžybose nuo 2015-09-25 iki 2015-09-27 dienos.) 

2015 m. Lietuvos motokroso rinktinės komandos vadovas Robertas Benediktavičius įsipareigoja 

neįvykdžius MX Nations 2015 varžybų reglamento sąlygų ir jei FIM nepervestų 2040 eur (du tūkstančiai 

keturiasdešimt), savo lėšomis grąžinti pinigus į LMSF atsiskaitomąją sąskaitą per tris dienas nuo po LMSF 

MX komisijos pateikto pranešimo. 

 

 

LMSF motokroso komisijos pirmininkas 

Saulius STANKUS 
 

 

 


