
 

 
 
 
 
 

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/04 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko LMSF Suvažiavimo metu. 
MX komisijos posėdžio data  
MX komisijos posėdžio pradžia: 2013 m. kovo 29 d. 20:10 val. 
MX komisijos posėdžio pabaiga: 2013 m. kovo 29d. 20:30 val. 
 
Dalyvauja: LMSF MX komisijos nariai: 

Robertas DAUDERYS – MX komisijos narys 
 Saulius STANKUS –  MX komisijos narys 

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

Alfonsas VAIŠVILA – MX komisijos narys 
 

Dienotvarkė: 
1. Dėl LMSF motokroso komisijos pirmininko rinkimų naujai kadencijai. 
2. Dėl 2013 metų Lietuvos motokroso čempionato  pirmojo etapo atšaukimo.

 
1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 

2013 metų kovo 29 dieną, LMSF Suvažiavimo metu buvo išrinkta naujos sudėties LMSF motokroso 
komisija. Remiantis LMSF Įstatais, iš LMSF Suvažiavimo metu išrinktų, naujos komisijos narių 
tarpo, yra renkamas komisijos pirmininkas. Buvo pasiūlyti trys kandidatai: S.Stankus, N. Šeduikis ir 
R. Dauderys. Balsuojant, už S. Stankų  - 3 (trys), už N. Šeduikį – 1 (vienas) ir už R. Dauderį – 1 
(vienas). Naujai, 2013 – 2015 metų, kadencijai, LMSF  motokroso komisijos pirmininku išrinktas 
Saulius STANKUS. 

2.  Antro dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Buvo gautas Rokiškio motokroso klubo „Ruopiškis“ pranešimas (Priedas A), kuriame pranešama, kad 
dėl oro ir trasos sąlygų, klubas negali surengti 2013 metų LMSF kalendoriuje numatytų, Lietuvos 
motokroso čempionato ir LMSF motokroso taurės varžybų, pirmųjų etapų. 
Motokroso komisija apsvarsčiusi susidariusią padėtį nutarė, kad nesant galimybių perkelti aukščiau 
minėtų varžybų į kitas dienas, atšaukti 2013 metų Lietuvos motokroso čempionato ir 2013 metų 
LMSF motokroso taurės varžybų pirmuosius etapus, paliekant, Rokiškio motokroso klubui 
„Ruopiškis“, pirmumo teisę surengti šias varžybas, jei kuris nors iš kitų, šių varžybų etapų 
organizatorių, atsisakytų surengti numatytus jiems varžybų etapus. 

 
 
 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 



 
 

ROKIŠKIO MOTOKROSO KLUBAS 
„RUOPIŠKIS“ 

 

Rokiškis, Maumedžių 8-1, tel. Nr. +37068580515 e-mail: mindemoto@gmail.com . Įm. k. 301572605  
AB „Swedbank“ A/s.LT347300010106804107 B.k 73000 
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LMSF motokroso 
komisijai 

 
 

 
 Motokroso klubas „Ruopiškis“ negali surengti Lietuvos čempionato I etapo varžybų  numatyta data 
del gamtiniu oro sąlygų (užsitesus žiemai). Prašau oficialiai tai patvirtinti. 
 
 
 
 
 
 

Klubo vadovas     Mindaugas Tidikis 

Priedas A




