SUPERMOTO KOMISIJOS
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2017-01-07 Nr. 1
Kaunas

Susirinkimo pirmininkas: Ruslanas Bykovas
Susirinkime dalyvavo:

Stebėtojas:

Ruslanas Bykovas
Renata Bykovienė
Mantvydas Veliulis
Linas Grigaliūnas
Vytautas Leščiauskas

Susirinkimo sekretorius:

Renata Bykovienė

DARBOTVARKĖ
Paskirti susirinkimo pirmininką ir sekretorę.
Patvirtinti Liną Grigaliūną komisijos nariu ir suteikti balso teisę.
Sudaryti 2017 metų Lietuvos Supermoto čempionato kalendorių.
Naujų organizatorių įsipareigojimai.
Aptarti ir išspręsti problemas ne Lietuvoje vykstančiuose Lietuvos Supermoto čempionato
etapuose.
6. Ruslano Bykovo pranešimas komisijai.
7. Patvirtinti nuostatus, 2017 metų licencijų kainas, startinio mokesčio kainas.
8. Kiti klausimai.
1.
2.
3.
4.
5.

1. SVARSTYTA
Paskirti susirinkimo pirmininką ir sekretorę.
NUTARTA:
Susirinkimo pirmininku paskirti Ruslaną Bykovą, sekretore – Renatą Bykovienę.
Balsavo susirinkimo dalyvių: 3 iš 3.
Balsavimo rezultatai: už - 3, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
2. SVARSTYTA
Patvirtinti Liną Grigaliūną Supermoto komisijos nariu ir suteikti balso teisę.
Linas Grigaliūnas nuo pernai rodė iniciatyvą supermoto varžybų metu, nori prisidėti prie
Supermoto populiarinimo Lietuvoje, pernai tapo LMSF taurės naujai sukurtoje klasėje SM Sumo
vicečempionu.
NUTARTA:
Patvirtinti Liną Grigaliūną Supermoto komisijos nariu ir suteikti balso teisę.
Balsavo susirinkimo dalyvių: 3 iš 3
Balsavimo rezultatai: už - 3, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu
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3.
SVARSTYTA
Sudaryti 2017 metų Lietuvos Supermoto čempionato kalendorių.
Turėjome Latvijos ir Estijos pasiūlytą čempionatų kalendorių projektą:
Data
Vieta
LAT
EST
LTU
2017.04.30
Riga „333“ LAT
x
x
x
2017.05.06
Tabasalu EST
x
2017.05.20
Madona, LAT
x
x
2017.07.01-02 Riga “Bikernieki” LAT x
2017.07.06
Elektrėnai LTU
x
2017.07.15
Rapla EST
x
x
2017.07.23
Speedway LTU
x
2017.08.05
Riga „333“ LAT
x
x
2017.08.26
Tabasalu EST
x
x
2017.09.09-10 Speedway LTU
x

BAL

x

x
x

Nutarta pakoreguoti datas ir vietas ir pasiūlyti tokį kalendoriaus projektą Latvijai, Estijai ir
Lenkijai:
Data
2017.04.30
2017.05.06
2017.05.20
2017.07.01-02
2017.07.06
2017.07.15
2017.07.23
2017.08.05
2017.08.26
2017.09.17
tba

Vieta
Riga „333“ LAT
Tabasalu EST
Madona, LAT
Riga
“Bikernieki”
LAT
Elektrėnai LTU
Rapla, EST
Speedway LTU
Riga „333“ LAT
Tabasalu EST
Speedway LTU
Šiauliai LTU

LTU

LAT
x

x

x
x

EST
x
x
x

POL

BAL

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Šiuo metu pateikiamas preliminarus kalendoriaus projektas.
Dar vienas etapas gali būti suorganizuotas Šiaulių kartodrome. Data derinama.
2017.09.17 Speedway vyksiančiame etape pasiūlyti prisijungti Lenkijos Supermoto čempionato
etapui.
NUTARTA:
Lietuvos Supermoto čempionato kalendorius:
1 etapas – 2017.05.20 Madona, LAT
2 etapas – 2017.07.06 Elektrėnai, LTU
3 etapas – 2017.07.23 Speedway, LTU
4 etapas – 2017.08.26 Tabasalu, EST
5 etapas – 2017.09.17 Speedway, LTU
6 etapas – tba, Šiauliai, LTU
Pasiūlyti lenkams prisijungti prie Lietuvos čempionato etapo 2017.09.17 Speedway kartodrome.
Balsavo susirinkimo dalyvių: 4 iš 4
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
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4. SVARSTYTA
Naujų organizatorių įsipareigojimai.
4.1 Aptartos datos, galimi organizatoriai ir vietos šių metų Lietuvos Supermoto čempionato
etapų, vyksiančių Lietuvoje.
4.2 Liepos 6 dienos varžyboms niekas nesikeičia.
4.3 Liepos ketvirtas savaitgalis – Mantvydas Veliulis pasiūlė organizuoti Vytautui Leščiauskui.
Apsvarstęs savo galimybes ir gavęs reikiamos informacijos V. Leščiauskas sutiko
organizuoti šias varžybas sekmadienį, kai kartodromo užimtumas laisvesnis.
4.4 Organizuoti baigiamąsias sezono varžybas rugsėjo mėnesį Linas Grigaliūnas svarstė pateikti
savo kandidatūrą, tačiau atsisakė šios minties. Vytautas Leščiauskas neprieštaravo
suorganizuoti rugsėjo mėnesį varžybas. L. Grigaliūnas galės padėti organizavimo reikalais.
4.5 Darius Karlinskas parodė norą organizuoti vienas supermoto varžybas. Pagal sudarytą
kalendoriaus projektą laisviausias birželio mėnesis, todėl jam bus pasiūlytos birželio 10-11
arba 17-18 dienos.
NUTARTA:
Lietuvos Supermoto čempionato etapus liepos 23 d. ir rugsėjo 17d. leisti organizuoti
Speedway kartodromo direktoriui Vytautui Leščiauskui. Vytautas Leščiauskas gali pasirūpinti
dalyvių nakvyne netoli kartodromo, laikysis aplinkosaugos, varžybų savaitgalį pasiūlys padangų
permontavimo ir įsigijimo paslaugas.
Pasiūlyti Dariui Karlinskui organizuoti Lietuvos Supermoto čempionato vieną etapą Šiaulių
kartodrome birželio 10-11 arba 17-18 dienomis arba jam ir mums tinkamu metu.
Balsavo susirinkimo dalyvių: 4 iš 4
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
5. SVARSTYTA
Aptarti ir išspręsti problemas ne Lietuvoje vykstančiuose Lietuvos Supermoto čempionato
etapuose.
Kalbėjo Ruslanas Bykovas:
Daugiausiai nesusipratimų Lietuvos Supermoto čempionato etapuose kyla, kai etapas vyksta
ne Lietuvoje. Taip atsitinka dėl nuostatų skirtumų. Po varžybų kitą dieną gavę rezultatus mes juos
turime pakeisti – išbraukti rezultatus tų dalyvių, kurie važiavo netinkamoje klasėje (pagal Lietuvos
Supermoto nuostatus). Dėl to pasikeičia visi rezultatai, kuriuos tenka perskaičiuoti. Dalyviai, aišku,
lieka nepatenkinti, atsisako dalyvauti Lietuvos Supermoto čempionate.
Galimas sprendimas – bent vienam Supermoto komisijos nariui vykti į etapą užsienyje ir būti
atsakingam už
5.1 dalyvių dalyvavimą savo klasėje pagal Lietuvos Supermoto nuostatus;
5.2 galutinių dienos rezultatų sutikrinimą su Lietuvos Supermoto nuostatais;
5.3 etapo rezultatų atsiuntimą LMSF per 24 val;
5.4 vienkartinių licencijų mokesčių surinkimą iš dalyvių, kurie nori būti įtraukti į Lietuvos
Supermoto čempionatą dalyvaudami ne Lietuvoje vykstančiame etape.
Tokios kelionės išlaidas padengti iš LMSF rezervinio fondo, į kurį lėšos gaunamos iš
supermoto vienkartinių licencijų.
Patvirtinus 2017 metų Lietuvos Supermoto varžybų kalendorių, reikės iškart susitarti komisijos
nariams, kuris vyks į kurias varžybas. Linas Grigaliūnas planuoja dalyvauti visuose Lietuvos
Supermoto čempionato etapuose, tai jis neturės laiko varžybų dieną ruoštis varžyboms ir atlikti
komisijos nario pareigų. Jeigu nei vienas kitas komisijos narys negalės atvykti dėl staiga
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pasikeitusių aplinkybių, Linas Grigaliūnas sutinka atlikti komisijos nario pareigas pagal savo
galimybes.
NUTARTA:
Bent vienam Supermoto komisijos nariui vykti į kiekvieną Lietuvos Supermoto čempionato
etapą, vykstantį ne Lietuvoje. Tų varžybų metu užtikrinti dalyvių dalyvavimą savo klasėje pagal
Lietuvos Supermoto nuostatus, sutikrinti dienos rezultatus su Lietuvos Supermoto nuostatais,
atsiųsti rezultatus LMSF per 24 val, surinkti ir perduoti LMSF vienkartinių licencijų mokesčius iš
dalyvių, kurie nori būti įtraukti į Lietuvos Supermoto čempionatą dalyvaudami ne Lietuvoje
vykstančiame etape.
Pateikti prašymą LMSF skirti lėšų iš rezervinio fondo apmokėti komisijos nario kelionės
išlaidas.
Jeigu LMSF sutiks padengti kelionių išlaidas, tai patvirtinus 2017 metų Lietuvos Supermoto
varžybų kalendorių Supermoto komisijos nariai susitars kuris narys bus deleguotas kurioms
varžyboms.
Balsavo susirinkimo dalyvių: 4 iš 4
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
6. SVARSTYTA
Ruslano Bykovo pranešimas komisijai.
Kalbėjo Ruslanas Bykovas
6.1 Reikia susitikti su Latvijos ir Estijos Supermoto komisijomis (Lauris Liepinš ir Margus
Ostnik) pasitvirtinti Baltijos šalių Supermoto čempionato nuostatus.
6.2 Reikia siekti, kad Lietuvos Supermoto klasės ir nuostatai panašėtų į Europos čempionato
klases ir FIM Europe nuostatus ir taisykles.
NUTARTA:
Sudaryti Baltijos šalių Supermoto čempionato nuostatus kartu su Latvijos ir Estijos atstovais.
Siekti, kad Lietuvos Supermoto klasės ir nuostatai panašėtų į Europos čempionato klases ir FIM
Europe nuostatus ir taisykles.
Balsavo susirinkimo dalyvių: 4 iš 4
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
7. SVARSTYTA

Patvirtinti nuostatus, 2017 metų licencijų kainas, startinio mokesčio kainas.
Mantvydas Veliulis pasiūlė pakelti metinių licencijų kainas dešimčia eurų – komandų nariams
kainuotų 50 Eur vietoj 40 Eur, individualiai perkantiems 70 Eur vietoj 60 Eur.
Dėl startinio mokesčio kėlimo vyko ilga diskusija. Pateikus varžybų organizavimo sąmatą,
visiems pasidarė akivaizdu, kad surenkamų lėšų iš startinių mokesčių, nepakanka padengti išlaidų.
Buvo pateikti pasiūlymai didinti nuo 35 Eur iki 40, 45 arba 50 Eur. Pasiūlius organizuoti varžybas
Speedway direktoriui, startinį mokestį pakėlus minimaliai penkiais eurais iki 40 Eur, numatant, kad
laiko matavimo kaštai liks tokie patys kaip ir 2016 metais, būtų nepatirti arba patirti minimalūs
nuostoliai priklausomai nuo dalyvaujančių sportininkų skaičiaus.
NUTARTA:
Pakeisti nuostatuose:
Metinių licencijų kainos komandų nariams 50 Eur.
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Sportininkams, perkantiems licencijas individualiai, metinių licencijų kaina – 70 eur.
Startinis mokestis yra 40 Eur įskaitant laiko matavimo mokestį.
Balsavo susirinkimo dalyvių: 4 iš 4
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
8.
SVARSTYTA
Kiti klausimai.
Kalbėjo: Linas Grigaliūnas
Pernai vykusiame čempionate atsirado nemažai naujokų lietuvių. Kai kurie iš jų užėmė prizines
vietas, nors dalyvauja pirmus metus. Aukštus rezultatus pavyko pasiekti tiems, kurie pastoviai
treniruojasi, stengiasi. Šiemet planuoja prisijungti 3 pažįstami.
Kadangi ne visiems pavyksta užimti prizines vietas, o varžyboms ruošiasi visi, tai Linas pateikė
pasiūlymą paskatinti lietuvius dalyvauti, stengtis ir tobulėti įteikiant jiems vardinius atminimo
prizus už dalyvavimą čempionate.
NUTARTA:
Paskatinti lietuvius dalyvauti, stengtis ir tobulėti įteikiant jiems vardinius atminimo prizus už
dalyvavimą čempionate.
Balsavo susirinkimo dalyvių: 4 iš 4
Balsavimo rezultatai: už - 4, prieš - 0, susilaikė - 0, pritarta.
Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.
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