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                  LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 

 

MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/05 

 

2017 m. kovo mėn. 20 d. 

Kaunas 

 

 

MX komisijos posėdžio vieta: Restoranas-motelis „Via Baltica“ Kaunas 

MX komisijos posėdžio data: 2017 m. kovo mėn. 20 d. 

Posėdžio pradžia: 17:00  

Posėdžio pabaiga: 20:00  

 

DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: 

• Robertas Benediktavičius 

• Saulius Stankus 

• Marius Stasiškis 

• Karolis Sakalauskas 

• Almantas Stepukas 

• Kviestiniai asmenys: LMSF prezidentas V.Visockis, LMSF gen.sekretorė I.Visockienė, 

LMSF vadybininkė G.Janušauskė. 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

 

1. 2016 m.MX komisijos biudžeto pajamų ir išlaidų samata 

2. 2017 m. MX komisijos pajamos ir planuojamas biudžetas 

3. 2017m. Lietuvos čempionato teisėjų komandos tvirtinimas 

4. 2017m. Lietuvos čempionato laiko matavimo komandos tvirtinimas 

5. Pateiktų pasiūlymų dėl MX sporto varžybų viešinimo paslaugų sąlygų 2017 m. 

svarstymas 

6. Armino Jasikonio prašymo svarstymas 

7. Dovydo Karkos prašymo svarstymas 

8. Erlando Mackonio, Ugniaus Liulio, Domanto Vaznio prašymų svarstymas 

9. 2017m. Lietuvos rinktinių formavimo klausimas, rinktinių vadovų skyrimo klausimas 

10. Diskusija su organizatoriais dėl 2017m. MX čempionato įvaizdžio gerinimo ir galimybių 

teikiant pagalbą iš federacijos /MX komisijos pusės 

11. Priedas prie 2017 m. motociklų kroso taisyklių dėl licencijų mokesčio tvarkos 

12. Kiti klausimai 

 

 

1. 2016 m.MX komisijos biudžeto pajamų ir išlaidų samata 

 LMSF gen.sekretorė pristatė 2016 m. MX komisijos biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatą. 

 R.Benediktavičius vaikų stovyklos dalį išlaidų iš 16 lentelės punkto paprašė perkelti į 14 

 lentelės punktą. Komisija daugiau papildomų pastebėjimų ir klausimų neturėjo. 2016 m. 

 MX komisijos biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatą bendru sutarimu patvirtinta. Priedas 

 Nr.1 
 

2. 2017 m. MX komisijos pajamos ir planuojamas biudžetas 

 Pristatytas 2017 m. iki kovo mėn. 15 d. surinktas MX biudžetas. Pristatytas 

 planuojamas 2017 m. MX biudžetas. Priedas Nr. 2 

   Siūlyta: Pritarti 2017 m. planuojamam MX biudžetui 

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

 Nutarta: Patvirtinti 2017 m. planuojamą MX biudžetą. 
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3. 2017m. Lietuvos čempionato teisėjų komandos tvirtinimas 

 Siūlyta: Į vyr. teisėjo pareigas LČ siūlyta: S.Matulionis ir A.Vaišvila. Į komisaro pareigas 

 LČ A.Vaišvila ir R.Dauderys. Į vyr. sekretorės pareigas LČ siūlyta R.Jankūnaitė ir 

 A.Sušinskaitė. Po diskusijų siūlyta: Vyr teisėjas – S.Matulionis, komisaras – A.Vaišvila, 

vyr.sekretorė – R.Jankūnaitė. Pasiūlyta apmokėti už dviejų dienų paslaugas 

 vyr.teisėjui 200 eur, Komisarui – 200 eur, vyr sekretorei – 170 eur ir apmokėti kuro 

išlaidas. 1Km – 0,13 eur. Kompensuoti LČ etapų organizatoriams po 600 eur. 

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

 Nutarta: 2017 m. LČ: vyr teisėjas – S.Matulionis, komisaras – A.Vaišvila, vyr sekretorė 

– R.Jankūnaitė. Apmokėti už dviejų dienų paslaugas vyr.teisėjui 200 eur, komisarui – 

200 eur, vyr sekretorei – 170 eur ir kuro išlaidas. 1Km – 0,13 eur. Kompensuoti LČ 

etapų organizatoriams po 600 eur. 
 

4. 2017m. Lietuvos čempionato laiko matavimo komandos tvirtinimas. 

Siūlyta: Pristatyti gautus laiko matavimo komandų pasiūlymus 2017 metams. LMSF MX 

komisijai buvo pristatytas įmonės „Renginių grupė“ laiko matavimo komandos 

pasiūlymas, daugiau pasiūlymų pateikta ir pristatyta susirinkimo metu nebuvo. LMSF MX 

komisijos pirmininkas pristatė, kad „Renginių grupė“ įmonės siūlomos paslaugos kainos 

šiai dienai yra mažiausios. Todėl dėl kainų skirtumo kiti pasiūlymai svarstyti nebuvo. 

Komisijos pasiūlyta, kad LČ etapo rengėjai pasirašo sutartį ir patys derinasi sąlygas su 

„Renginių grupe“ pagal pasiūlyme pateiktą dviejų tipų kainodarą. 

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

Nutarta: 2017 m. Lietuvos čempionato laiko matavimo komanda – „Renginių grupė“. 

 

5. Pateiktų pasiūlymų dėl MX sporto varžybų viešinimo paslaugų sąlygų 2017 m. 

svarstymas 

Siūlyta: Pristatyti atsiūsti LMSF sekretoriatui trys pasiūlymai dėl MX sporto renginių 

viešinimo. Pasiūlymus atsiuntė „Sporto birža“, „Video Guru“, Gerų naujienų TV“. 

Apsvarsčius pasiūlymus ir paslaugų sąlygas siūlyta 2017 metams pasirinkti „Sporto 

biržos“ pasiūlymą. (Priedas Nr.3) 

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

Nutarta: 2017 m. pasirinkti „Sporto biržos“ MX sporto varžybų viešinimo paslaugas, 

išsiaiškinus tikslias jų pasiūlytų paslaugų kainas. R.Benediktavičius įsipareigojo suderinti 

galutines sąlygas ir kainas. 

 

6. Armino Jasikonio prašymo svarstymas 

7. Siūlyta: Dėl mažo MX biudžeto siūloma prašymą svarstyti jei į biudžetą bus pritrauktą 

papildomų lėšų. LMSF prezidentas pristatė jog už A.Jasikonio metinę FIM licenciją yra 

sumokėta iš 2017m. LMSF rezervo fondo. 

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

Nutarta: Jei pavyks pritraukti papildomų lėšų į MX biudžetą, Armino Jasikonio prašymą 

svarstyti iš naujo. 

 
8. Dovydo Karkos prašymo svarstymas 

Siūlyta: Padengti Dovydo Karkos FIM Europe metinės licencijos mokestį iš MX biudžeto. 

Kadangi mokestį jau sumokėjo „MSMotorsports“, kompensuoti klubui patirtas išlaidas už 

Dovydo Karkos FIM Europe metinės licencijos mokestį. 

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

Nutarta: Padengti Dovydo Karkos FIM Europe licencijos mokestį iš MX biudžeto. 

Kompensuoti sumokėtas išlaidas už D.Karkos FIM Europe licenciją, sporto klubui 

„MSMotorsports“. 

 

9. Erlando Mackonio, Ugniaus Liulio, Domanto Vaznio prašymų svarstymas 

Siūlyta: Padengti Erlando Mackonio, Ugniaus Liulio ir Domanto Vaznio FIM Europe 

metinių licencijų mokestį iš MX biudžeto. Kadangi už Domanto Vaznio licenciją sumokėjo 

„Žematija“, kompesnuoti klubui patirtas išlaidas. 

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

Nutarta: Erlando Mackonio, Ugniaus Liulio ir Domanto Vaznio FIM Europe metinių 

licencijų mokestį iš MX biudžeto. Kompensuoti išlaidas motokroso klubui „Žemaitija“. 
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10. 2017m. Lietuvos rinktinių formavimo klausimas, rinktinių vadovų skyrimo 

klausimas 

Siūlyta: Šį klausimą atidėti iki birželio mėn. 

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

Nutarta: Klausimą dėl 2017 m. Lietuvos rinktinių formavimo, vadovų skyrimo,atidėti iki 

birželio mėn. 

 

11. Diskusija su organizatoriais dėl 2017m. MX čempionato įvaizdžio gerinimo ir 

galimybių teikiant pagalbą iš federacijos /MX komisijos pusės 

 Siūlyta: Buvo aptarti siūlymai šių metų sezone paruošti aprangą LMSF motociklų kroso 

čempionato patvirtintai teisėjų komandai. R.Benediktavičius pristatė, jog dėl aprangos 

kreipsis į įmone „Regata“ ir susiderins dėl aprangos teisėjų komandai. Aptarta, kad 2017 

m. būtų gerai parengti apdovanojimų stovą kurio išmatavimai būtų 4mx5m, ir svarstyta, 

kad reikėtų įsigyti apdovanojimų pakilą. Svarstyta galimybė visiems čempionatų 

etapams daryti vieną apdovanojimų tentą kuriame būtų sukelti visų čempionato etapų 

organiztorių po du pagrindinių rėmėjų logotipus. LMSF prezidentas pasisiūlė surasti 

apdovanojimų stovo ir apdovanojimų pakylos kainas, tuomet svarstyti įsigyjimo 

galimybes. 

 Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 1) 

 Nutarta: Peržiūrėti ir suderinti galimybes paruošti aprangą LMSF 2017m MX 

čempionato teisėjams. LMSF prezidentas suras pasiūlymus kur galima geriausiomis 

kainomis įsigyti apdovanojimų stovą, bei apdovanojimų pakilą. Gavus informaciją 

apsvarstyti jų įsigyjimo galimybes. 

 

12. Priedas prie 2017 m. motociklų kroso taisyklių dėl licencijų mokesčio tvarkos 

Siūlyta: Į 2017 m. motociklų kroso taisykles įtraukti priedą: „Pateikus komandinę 

paraišką ar sportininko prašymą metinei licencijai įsigyti bei sumokėjus licencijos 

mokestį, pinigai už licenciją negrąžinami“ 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 1) 

Nutarta: Į 2017 m. motociklų kroso taisykles įtraukti priedą: „Pateikus komandinę 

paraišką ar sportininko prašymą metinei licencijai įsigyti bei sumokėjus licencijos 

mokestį, pinigai už licenciją negrąžinami“ 

 

13.  Kiti klausimai 

LMSF prezidentas pristatė skambučiu gautą Gull MX –Motocross gear aprangos 

gamintojo vadovo pateikta pasiūlymą, kad kiekvienas sportininkas turintis LMSF licenciją 

galėtų įsigyti jų gaminamą aprangos komplektą taikant 30 eur nuolaida už komplektą,  

už tai Gull MX –Motocross gear gamintojas norėtų turėti savo reklaminį plotą LMSF MX 

čempionato etapų metu. LMSF MX komisjos nariai, nutarė, kad jei aprangos gamintojas 

nori reklamos plotų LMSF MX čempionato etapų metu pateikti jam siūlymą išsipirkti šį 

plotą pervedant 1000 eurų mokestį į LMSF MX komisijos biudžetą. 

 

 
 

 

LMSF motociklų kroso komisijos pirminkas                                      

Robertas Benediktavičius 
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Priedas Nr.1 prie MX komisijos protokolo Nr.17/05 

 

Motokroso komisijos  2016 m. biudžeto apyskaita 

 
2016 m. MX komisijai skirta suma:  19 500 eur   

 

  

Nr. 2016 m. lėšų paskirstymas  Planuojama 

Suma Eur 

Panaudota 

Suma Eur 

Likutis Eur Pastabos  

1 Metinių LMSF Licencijų gamyba 330 266,08 63,92   

2 Diplomai/Setifikatai, rėmeliai 

čempionato ir galutiniam 

apdovanojimui 

250 240,00 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3 Taurės, medaliai 3 Lietuvos 

čempionato etapams 

900 1079,22 -179,22   

4 Čempionato medaliai galutiniai 

apdovanojimai 

600 669,87 -69,87 24,81 eur (vnt medalis)  

27 vnt x24,81 viso 669,87 
 

5 Metinės LMSF Taurės galutiniai 

apdovanojimai 

200 340,00 -140   

6 Čempionato galutinės komandinės 

Taurės  

100 115,00 -15,00   

7 Apdovanojimų vakaras (nemokamas 

įėjimas Lietuvos čempionato ir LMSF 

taurės prizininkams) 

400 500 -100   

8 BMA čempionato apdovanojimai 300 0 300  Mokėjimas perkeltas ir atliktas 

2017 02 28d. 
 

9 Pasaulio Tautų komandinis solo 

motokroso čempionato rinktinė* 

2500 2500 0   

10 Jaunimo rinktine Europos tautų 

komandinis čempionatas*, Pasaulio 

jaunimo čempionatas** 

1500 0 1500   

11 Europos tautų Motociklų su 

priekabomis motokroso komandinio 

čempionato rinktine* 

2000 2000 0   

12 Europos tautų keturračių (Quad) 

motokroso komandinio čempionato 

rinktine* 

2000 2000 0   

13 Komisijos kelionės išlaidos  800 800 0   

14 Komisijos rezervo fondas 

nenumatytiems atvejams 

2620 1562,75 1057,25 296,40eur –Dovydas Karka 

305,00 eur-Dovydas Karka 

145,00 eur-D.Vaznys 

228.00 eur- Linas Šaiučiūnas 

120 eur – Padėkos rėmėjams 

468,35 eur- vaikų stovyklos 

išlaidos 

 

15 A.Jasikonio startiniai mokesčiai 

MXGP 5 etapams 

2500 2500 0   

16 Viešinimas, žiniasklaida ir jos 

priemonės 

1500 1100,00 400,00 200,0eur – vaikų stovyklos 

viešinimo  išlaidos 

500 eur - MxoN rinktinei 

400 eur – Quad ir motociklų su 

priekabomis rinktinei 

 

17 Vaikų rinktinės stovykla 1000  1000 0   

 VISO  19 500 eur 16 672,92               2 827,08   
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2016 m.  Iš kitų fondų Motociklų kroso komisijai skirtos lėšos 

Nr Kam skirtos lėšos  Skirta suma Eur Iš kokio fondo skirta Kur panaudota Likutis Eur 

1. FIM lėšos skiros Motociklų 

kroso rinktinei MxoN 

varžyboms 

2040 eur 

 

FIM MxoN rinktinė 0.0 

2. Rėmėjų lėšos skirtos 

Motociklų kroso rinktinei 

MxoN varžyboms 

7000 eur Rėmėjų lėšos MxoN rinktinė 0.0 

3.  Arminas Jasikonis  1500 eur 

950 eur 

2000 eur 

KKSD  

LMSF rezervo 

fondas 

Rėmėjo lėšos 

Dalyvavimas ir 

pasiruošimas dalyvavimui 

MXGP čempionate 

0.0 

4.  Lietuvos Taurės –galutiniai 

apdovanojimai  

8x100 viso 800  Organizatorių 

mokestis 

650 eur- Galutinių 

apdovanojimų Taurės, 

diplomai, rėmeliai. 

150 eur- dalyvavimas 

apdovanojimų vakaras. 

0,0  

 VISO: 14 290,00 eur   0.0 

 
( 2016 m surinkta -15 409,50 eur + perkelta iš 2015 m. 4 355,19 eur) viso 19 764,69 eur 

 
Likutis (nepanaudotos lėšos2016m) -2 827,08 eur 

Surinkta papildomai metų eigoje- 264,69eur 

Perkeliama į 2017 m.  3091,77 eur 

 

Iš viso Motociklų kroso komisijai 2016 m. skirtos ir panadotos lėšos : 30 962,92 eur 
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Priedas Nr.2 prie MX komisijos protokolo Nr.17/05 

 
LMSF Motokroso komisijos  2017 m. planuojamas biudžetas 

 

2017 m. MX komisijai skirta suma: 14 848,77  eur   

 

Nr. 2017 m. lėšų paskirstymas  Planuojama Suma 

Eur 

Panaudota 

Suma Eur 

Likutis Eur Pastabos 

1 Metinių LMSF Licencijų gamyba 270    

2 Diplomai/Setifikatai, rėmeliai 

čempionato ir galutiniam apdovanojimui 

240    

3 Taurės, medaliai 5  Lietuvos čempionato 

etapams 

1800    

4 Čempionato medaliai galutiniai 

apdovanojimai 

670    

5 Metinės LMSF Taurės galutiniai 

apdovanojimai 

350    

6 Čempionato galutinės komandinės Taurės  100    

7 Apdovanojimų vakaras (nemokamas 

įėjimas Lietuvos čempionato ir LMSF 

taurės prizininkams) 

500    

8 Pagalba čempionato rengėjams 5 etapams 3000    

9 Pasaulio Tautų komandinis solo 

motokroso čempionato rinktinė* 

2000    

10 Jaunimo rinktine Europos tautų 

komandinis čempionatas*, Pasaulio 

jaunimo čempionatas** 

1500    

11 Europos tautų Motociklų su priekabomis 

motokroso komandinio čempionato 

rinktine* 

1500    

12 Europos tautų keturračių (Quad) 

motokroso komandinio čempionato 

rinktine* 

1500    

13 Komisijos kelionės išlaidos  800    

14 Komisijos rezervo fondas nenumatytiems 

atvejams 

1000    

15 Viešinimas, žiniasklaida ir jos priemonės 2500    

16 Vaikų rinktinės stovykla 1000    

 VISO  18 730,00    

 


