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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/10 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Pakruojis, Lietuvos motokroso čempionato varžybų metu. 
MX komisijos posėdžio data : 2013 m. birželio 15 d. 
MX komisijos svarstymo pradžia: 2013 m. birželio 15 d. 20:00 val. 
MX komisijos svarstymo pabaiga: 2013 m. birželio 15 d. 21:00 val. 
 
Dalyvavo: LMSF MX komisijos nariai: 

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

Nedalyvavo: 
Mindaugas TIDIKIS– MX komisijos narys 

Svečiai: 
 Virginijus VISOCKIS – LMSF Prezidentas 
 Aurimas MILEVIČIUS – Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės vadovas 
 Saulius GASIŪNAS 
 
Dienotvarkė: 

1. Dėl Aukštaitijos sporto klubo „Porteris“ prašymo svarstymo. 
2. Dėl Lietuvos motokroso rinktinių parėmimo 2013 metų Pasaulio ir Europos komandinėse 

motokroso varžybose iš LMSF motokroso komisijos 2013 metų biudžeto. 

1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 
LMSF motokroso komisija (toliau – komisija) gavo Aukštaitijos sporto klubo  „Porteris“  prašymą  
(Priedas A) dėl išlaidų apmokėjimo, už dalyvavimą  Europos motokroso čempionato etape Ukrainoje, 
sportininkui Nerijui Rukštelai. 
Komisija, apsvarsčiusi prašymą, balsuojant ( 1- už, 3 – prieš) nutarė: prašymą atmesti, nes jau 
ankstesniuose komisijos nutarimuose buvo konstatuojama ir nutarta, kad komisija neturi pakankamai 
lėšų, kad galėtų pilnai finansuoti sportininkus, dalyvaujančius individualiuose Pasaulio ar Europos 
motokroso čempionatuose. Komisija, iš savo lėšų, tik kompensuoja tokiems sportininkams, jei jie 
tuose čempionatuose pelno įskaitinius taškus, tarptautinių licencijų kainą. 

2. Antro dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės vadovo Aurimo Milevičiaus prašymą (Priedas 
B) dėl piniginių lėšų skyrimo Lietuvos jaunimo motokroso rinktinei dalyvavimui Pasaulio jaunimo 
motokroso čempionate Čekijoje.    
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Apsvarsčiusi prašymą ir perskaičiavusi savo turimą 2013 metų biudžetą, tuo pačiu aptarusi ir kitų 
Lietuvos motokroso rinktinių padėtį, komisija, bendru dalyvavusių narių sutarimu, nutarė:   

a. Skirti Lietuvos jaunimo motokroso rinktinei pasiruošimui ir dalyvavimui Pasaulio jaunimo 
motokroso čempionate 10000 LTL (dešimt tūkstančių litų). 

b. Rezervuoti kitoms trims Lietuvos motokroso rinktinėms (Lietuvos suaugusiųjų motokroso 
rinktinei, Lietuvos motociklų su priekaba motokroso rinktinei ir Lietuvos keturračių (Quad) 
motokroso rinktinei) po 10000 LTL (dešimt tūkstančių litų), dalyvavimui 2013 metų Pasaulio 
ir Europos tautų komandinėse motokroso varžybose Vokietijoje ir Italijoje.  

 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 



AUKŠTAITIJOS SPORTO KLUBAS „PORTERIS“ 
 

 
LMSF motociklų kroso komisijai 
 
 
 

PRAŠYMAS 
2013-06-12 

 
 

           2013 06 22 – 23 dienomis Ukrainoje Kovel mieste vyks paskutinis Europos čempionato 
Open motociklų klasės etapas. Lenkijos etape pirmajame važiavime užimta šeštoji vieta  parodė, 
kad Nerijus Rukštela jau yra  pajėgus deramai atstovauti Lietuvai ir kovoti su greičiausiais 
Europos Open motociklų klasės sportininkais. ASK “Porteris” prašo padengti dalines Nerijaus 
Rukštelos dalyvavimo Europos čempionato etape Ukrainoje  išlaidas. 
1. Autobuso nuoma 7x250=1750 Lt. 
2. Kuras 750 km.x12ltr/100km.x2=810 Lt. 
3. Maitinimui 4x2x100=800 Lt. 
4. Draudimas 100 Lt. 
 Viso 3460 Lt.  
 
           Tik dalyvaudamas aukšto lygio varžybose sportininkas gali kelti sportinį meistriškumą ir 
ruoštis atstovauti Lietuvai aukščiausio lygio Pasaulio motokroso čempionatuose. 
           Prašymą prašau išnagrinėti iki birželio 19 dienos. 

 
 
 
 
ASK klubo “PORTERIS” valdybos pirmininkas                                   Nerijus Šeduikis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kodas 184077135                                Aušros g. 80                    Tel. 8 (686) 26320 
A/s LT307044060002545517              LT-28188 Utena              El.p. nerijus@porteris.com 
AB SEB bankas 
 

Priedas A



Lietuvos motokroso jaunimo rinktinės vadovas Aurimas Milevičius 
 
 
 
 
 
LMSF motociklų kroso komisijai 

 

PRAŠYMAS                    2013-05-21

  

Dėl piniginių lėšų skyrimo jaunimo motokroso rinktinei  

 

 

 Rugpjūčio 11 d., Čekijoje Jinin motokroso trasoje vyks Pasaulio jaunimo čempionatas. 

Lietuvos jaunimo rinktinės nariai: Nojus Gasiūnas („65“ klasė), Arnas Milevičius („85“ klasė), 

Saimonas Vespenderis („125“ klasė) ir Dovydas Karka („125“ klasė) planuoja dalyvauti šiose 

varžybose. Tam, kad Pasaulio čempionate parodyti aukštus rezultatus reikia puikiai pasiruošti. Tuo 

tikslu, sportininkai su treneriu vyksta į treniruočių stovyklą Čekijoje, Jinin motokroso trasoje 

birželio mėn. 24-28 dienomis.  

 Prašome skirti po 3000 Lt kiekvienam sportininkui varžybų pasiruošimui, dalyvavimui 

varžybose, transporto išlaidoms padengti, atsarginių motodetalių pirkimui. Taip pat prašome 

sportininkams ir dviems juos lydintiems asmenims skirti Lietuvos rinktinės aprangos komplektus, 

t.y. motokroso ir laisvalaikio marškinėlius. 

 

 

 

Aurimas Milevičius                 

                         

Priedas B




