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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/07 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko telefoniniu konferenciniu ryšiu ir elektroninių laiškų pagalba. 
MX komisijos posėdžio data  
MX komisijos posėdžio pradžia: 2013 m. gegužės 2 d. 12:00 val. 
MX komisijos posėdžio pabaiga: 2013 m. gegužės 3 d. 12:00 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 „Super Cup 2013“ pirmojo etapo perkėlimo ir antrojo etapo atšaukimo. 
2. Dėl Europos motokroso čempionato šiaurės rytų zonos EMX65 ir EMX85 klasėms etapo Kaune ir 

2013 metų gegužės 12 dienos motokroso varžybų „Open“ klasei atšaukimo. 
3. Dėl 2013 metų Lietuvos motokroso čempionato nuostatų  VII skyriaus 20.4. punkto pakeitimo. 
4. Dėl 2013 metų LMSF motokroso taurės nuostatų  VII skyriaus 20.4. punkto pakeitimo. 

1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Buvo gautas Aukštaitijos sporto klubo „Porteris“ prašymas (Priedas A), kuriame pranešama, kad dėl 
susiklosčiusių aplinkybių, klubas negali surengti, 2013 metų LMSF kalendoriuje numatytu laiku, 
motokroso varžybų „Super Cup 2013“ pirmojo ir antrojo etapų ir prašo pakeisti pirmojo etapo datą, o 
antrąjį etapą atšaukti .  
Motokroso komisija apsvarsčiusi susidariusią padėtį nutarė, perkelti motokroso varžybų „Super Cup 
2013“ pirmąjį etapą iš 2013 metų birželio 6 dienos į 2013 metų birželio 30 dieną, antrąjį etapą 
atšaukti.  

2. Antro dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Buvo gautas Kauno Vaikų moto klubo prašymas (Priedas B), kuriame pranešama, kad dėl „Force 
Majore“ aplinkybių neįmanoma surengti 2013 metų gegužės 11 - 12 dienomis numatytų, Europos 
motokroso čempionato šiaurės rytų zonos EMX65 ir EMX85 klasėms etapo Kaune ir motokroso 
varžybų „Open“ klasei ir prašoma minimas varžybas atšaukti. 
Motokroso komisija apsvarsčiusi susidariusią padėtį nutarė 2013 metų gegužės 11 - 12 dienomis 
numatytus, Europos motokroso čempionato šiaurės rytų zonos EMX65 ir EMX85 klasėms etapą 
Kaune ir motokroso varžybas „Open“ klasei atšaukti. 

3.  Trečio dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Atsižvelgdama į 2013 metų vasario 18 dienos LMSF Tarybos sprendimą dėl LMSF varžybų laiko 
kontrolės teisėjų darbo principų, komisija nutarė pakeisti 2013 metų Lietuvos motokroso čempionato 
nuostatų  VII skyriaus 20.4. punktą. Dabar jis skamba taip: 
20.4.  Už kiekvieną dalyvaujantį sportininką / ekipažą, LČ etapo rengėjas privalo pervesti po 25 
Lt. į varžybas aptarnaujančios laiko kontrolės teisėjų brigados sąskaitą, o LČ etapą aptarnaujanti 
laiko matavimo kontrolės teisėjų brigada, už kiekvieną dalyvaujantį sportininką / ekipažą, privalo 
pervesti po 5 Lt. į LMSF atsiskaitomąją sąskaitą. 
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4.  Ketvirto dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Atsižvelgdama į 2013 metų vasario 18 dienos LMSF Tarybos sprendimą dėl LMSF varžybų laiko 
kontrolės teisėjų darbo principų, komisija nutarė pakeisti 2013 metų LMSF motokroso taurės 
nuostatų  VII skyriaus 20.4. punktą. Dabar jis skamba taip: 
20.4.  Už kiekvieną dalyvaujantį sportininką, LT etapo rengėjas privalo pervesti po 25Lt. į varžybas 
aptarnaujančios laiko kontrolės teisėjų brigados sąskaitą, o LT etapą aptarnaujanti laiko matavimo 
kontrolės teisėjų brigada, už kiekvieną dalyvaujantį sportininką, privalo pervesti po 5 Lt. į LMSF 
atsiskaitomąją sąskaitą. 
 
 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 
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