
 

 
 
 
 
 

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/05 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko telefoniniu konferenciniu ryšiu ir elektroninių laiškų pagalba. 
MX komisijos posėdžio data  
MX komisijos posėdžio pradžia: 2013 m. balandžio 8 d. 12:00 val. 
MX komisijos posėdžio pabaiga: 2013 m. balandžio 8 d. 12:30 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 motokroso varžybų „Baltijos iššūkio taurė 2013“ Lietuvos etapo atšaukimo ir „Robusta“ 
motokroso varžybų perkėlimo. 
2. Dėl papildomų „Open“ motociklų klasės varžybų pravedimo, Retro motokroso čempionato, II 
etapo, Rokiškyje, metu. 

1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Buvo gautas Pakruojo sporto klubo „Robusta“ prašymas (Priedas A), kuriame pranešama, kad dėl oro 
ir trasos sąlygų, klubas negali surengti 2013 metų LMSF kalendoriuje numatytų, motokroso varžybų 
„Baltijos iššūkio taurė 2013“ Lietuvos etapo ir „Robusta“ motokroso varžybų.  
Motokroso komisija apsvarsčiusi susidariusią padėtį nutarė, kad nesant galimybių perkelti motokroso 
varžybų „Baltijos iššūkio taurė 2013“ į kitas dienas, jas atšaukti. „E“ kategorijos „Robusta“ 
motokroso varžybas, prašant klubui, perkelti į 2013 metų balandžio 28 dieną. 

2. Antro dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Buvo gautas Rokiškio rajono automobilių ir motociklų sporto klubo „Viesulas“ prašymas (Priedas B), 
kuriame prašoma, leisti surengti 2013 metų balandžio 27 dieną, Retro motokroso čempionato, II etapo 
metu, varžybas „Open“ motociklų klasei ir įtraukti jas į 2013 LMSF varžybų kalendorių. 
Motokroso komisija apsvarsčiusi susidariusią padėtį nutarė leisti surengti 2013 metų balandžio 27 
dieną, Retro motokroso čempionato, II etapo metu, varžybas „Open“ motociklų klasei ir įtraukti jas į 
2013 LMSF varžybų kalendorių, suteikiant joms atskirą varžybų numerį LVN 029/9, bet tos varžybos 
neturi keisti pagrindinių varžybų, Retro motokroso čempionato, dienotvarkės. 
 
 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 



Priedas A

RDMF
Typewriter



Rokiškio automobilių ir motociklų sporto klubas „Viesulas“ 

Kodas 193286059, Nepriklausomybės a. 10, Lt–42115 Rokiškis, Tel: (8458) 52732, Mob: +370 686 37924 
a/s LT267300010002576102, “Swedbank” AB 

LMSF motokroso komisijai 

LMSF generalinei sekretorei 

P R A Š Y M A S  N r . 1 3 / 1 4  

2013 m. balandžio 05 d. 

Rokiškis 

Rokiškio raj. automobilių ir motociklų sporto klubas „Viesulas“ šių metų balandžio 27 d. rengia 
„Retro“ motokroso čempionato II etapą (LVN 026/2) ir, šių varžybų metu, norėtų įtraukti 
papildomą „Open“ motociklų klasę. Prašome surasti galimybę ir įtraukti „Open“ motociklų klasės 
varžybas į LMSF motokroso kalendorių.  

AMSK „Viesulas“  

Prezidentas    Romas Kišūnas 
 

Priedas B




