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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/12 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko Šiaulių Aleksandrijos trasoje ir telefoniniu konferenciniu ryšiu . 
MX komisijos posėdžio data 2013.07.23. 
MX komisijos svarstymo pradžia: 2013 m. liepos 23 d. 17:00 val. 
MX komisijos svarstymo pabaiga: 2013 m. liepos 23 d. 18:30 val. 
 
Dalyvavo: LMSF MX komisijos nariai: 

Saulius STANKUS –  MX komisijos pirmininkas 
Robertas DAUDERYS – MX komisijos narys 
Nerijus ŠEDUIKIS– MX komisijos narys 
Mindaugas TIDIKIS – MX komisijos narys 
Alfonsas VAIŠVILA – MX komisijos narys 

Svečiai: 
 Aurimas MILEVIČIUS – Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės vadovas 
 Rolandas JASIKONIS 
 Mindaugas KARKA 
 Linas ŠIAUČIŪNAS 
 S. VESPENDERIS 
Dienotvarkė: 

1. Dėl Alytaus motociklų klubo „Devyniukė“ prašymo svarstymo. 
2. Dėl Rokiškio motokroso klubo „Ruopiškis“ prašymo svarstymo. 
3. Dėl VšĮ „Oscar MX Team“ pranešimo svarstymo. 
4. Dėl Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės, dalyvavimui 2013 metų Pasaulio jaunimo motokroso 

čempionate, sąrašo koregavimo.  
5. Dėl Lietuvos suaugusiųjų motokroso rinktinės, dalyvavimui 2013 metų Pasaulio tautų motokroso 

komandinėse varžybose, reikalų.  
6. Dėl, iš FIM projekto, LMSF Tarybos skirtų pinigų paskirstymo. 

1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo  Alytaus motociklų klubo „Devyniukė“ prašymą (Priedas A) dėl 2013 metų motokroso 
varžybų „Lietuvos taurė“ penktojo etapo atšaukimo. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Patenkinti Alytaus motociklų klubo „Devyniukė“ prašymą ir atšaukti motokroso varžybų 
„Lietuvos taurė“ penktąjį etapą Alytuje. 

2. Antro dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo  Rokiškio motokroso klubo „Ruopiškis“ prašymą (Priedas B) dėl leidimo surengti 
2013 metų rugsėjo 15 dieną motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ penktąjį etapą Rokiškio rajone, 
Ruopiškio motokroso trasoje. 
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Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 
 Patenkinti Rokiškio motokroso klubo „Ruopiškis“  prašymą, surengti 2013 metų rugsėjo 15 

dieną motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ penktąjį etapą Rokiškio rajone, Ruopiškio 
motokroso trasoje. 

3. Trečio dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo  VšĮ „Oscar MX Team“ pranešimą (Priedas C) dėl 2013 metų rugpjūčio 24 dieną 
numatytų motokroso varžybų „Oskaro motokroso taurė - 2013“atšaukimo. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Atšaukti 2013 metų rugpjūčio 24 dieną numatytas motokroso varžybas „Oskaro motokroso 
taurė - 2013“. 

4. Ketvirto dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija išklausė Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės vadovo Aurimo Milevičiaus pranešimą, kad 
rinktinės narys Nojus Gasiūnas patyrė traumą ir negalės dalyvauti Pasaulio jaunimo motokroso 
čempionato varžybose. Jo vieta buvo pasiūlyta Jokūbui Januškevičiui, bet jis dėl techninių galimybių 
atsisakė. Be to komandą papildė Dovidas Karka.  
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Pakoreguoti ir patvirtinti Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės sportininkų, kurie dalyvaus 
2013 metų Pasaulio jaunimo motokroso čempionate, sąrašą: 

Arnas MILEVIČIUS – motociklų klasė „85“ 
Dovydas KARKA – motociklų klasė „125“ 
Saimonas VESPENDERIS – motociklų klasė „125“ 

5. Penkto dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija aptarė Lietuvos suaugusiųjų motokroso rinktinės, dalyvausiančios Pasaulio tautų motokroso 
komandinėse varžybose Vokietijoje, reikalus. Nerijus Šeduikis, užtikrinęs kad jo siūlomi kandidatai 
sutinka užimti tuos postus, rinktinės vadovu pasiūlė patvirtinti Rolandą Sakauską, o komandos 
treneriu – Liną Šiaučiūną. Komisijos pirmininkas pasiūlė patvirtinti rinktinės narių ir kandidatų į ją 
sąrašus į kuriuos įeina: Vytautas Bučas, Arminas Jasikonis, Nerijus Rūkštela. Kandidatai - Dovydas 
Karka, Erlandas Kuncė, Raimondas Machrov, Matas Inda ir Evaldas Šukys.  
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Lietuvos suaugusiųjų motokroso rinktinės vadovu patvirtinti Rolandą SAKAUSKĄ. 
 Lietuvos suaugusiųjų motokroso rinktinės treneriu patvirtinti Liną ŠIAUČIŪNĄ. 
 Patvirtinti Lietuvos suaugusiųjų motokroso rinktinės narių ir kandidatų į ją, kurie ruošis 2013 

metų Pasaulio tautų motokroso komandinėms varžyboms Vokietijoje, sekančius sąrašus: 
Rinktinė: Vytautas BUČAS, Arminas JASIKONIS, Nerijus RŪKŠTELA. 
Kandidatai: Dovydas KARKA, Erlandas KUNCĖ, Raimondas MACHROV, Matas INDA, 
Evaldas ŠUKYS. 

6. Šešto dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisijos pirmininkas pasiūlė Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų motokroso rinktinių  pasiruošimo 
treniruotėms prašyti LMSF Tarybą, iš FIM projekto fondo, 6000 LTL ir jei prašymas būtų 
patenkintas, paskirstyti tuos pinigus taip: suaugusiųjų rinktinei 4500 LTL, jaunimo rinktinei 1500 
LTL. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų motokroso rinktinių  pasiruošimo treniruotėms prašyti LMSF 
Tarybą, iš FIM projekto fondo, 6000 LTL ir jei prašymas būtų patenkintas, paskirstyti tuos 
pinigus taip: suaugusiųjų rinktinei 4500 LTL, jaunimo rinktinei 1500 LTL.. 

 
 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 










