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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/11 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko telefoniniu konferenciniu ryšiu ir elektroninių laiškų pagalba. 
MX komisijos posėdžio data  
MX komisijos svarstymo pradžia: 2013 m. liepos 3 d. 15:00 val. 
MX komisijos svarstymo pabaiga: 2013 m. liepos 5 d. 19:00 val. 
 
Dalyvavo: LMSF MX komisijos nariai: 

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

 
Dienotvarkė: 

1. Dėl Aukštaitijos sporto klubo „Porteris“ prašymo svarstymo. 
2. Dėl Kėdainių sportinio techninio klubo „Vedavas“ prašymo svarstymo. 
3. Dėl VšĮ MKS „Čiversa“ pranešimo svarstymo. 
4. Dėl Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės, dalyvavimui 2013 metų Pasaulio jaunimo motokroso 

čempionate, sąrašo patvirtinimo.   

1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo  Aukštaitijos sporto klubo „Porteris“ prašymą (Priedas A) dėl 2013 metų „Utena super 
cup“ motokroso varžybų vieno etapo atšaukimo. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Patenkinti Aukštaitijos sporto klubo „Porteris“ prašymą motokroso varžybas „Utena super 
cup“ rengti vienu etapu, atšaukiant rugsėjo 21 dieną numatytą antrąjį šių varžybų etapą. 

Atsižvelgiant į tai, kad Aukštaitijos sporto klubo „Porteris“ 2013 metų varžybų sezono metu, kelis 
kartus keitė ar atšaukinėjo varžybas, daugumos komisijos narių nuomone, 2014 metų sezone, 
Aukštaitijos sporto klubui „Porteris“ nebus suteikta galimybė laisvai pasirinkti varžybų rengimo datų. 
Klubas galės varžybų datas pasirinkti tik tada, kai kiti rengėjai jau bus pasirinkę.  

2. Antro dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo  Kėdainių sportinio techninio klubo „Vedavas“ prašymą (Priedas B) dėl leidimo 
surengti 2013 metų rugsėjo 21 dieną motokroso varžybas Kėdainiuose. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Patenkinti Kėdainių sportinio techninio klubo „Vedavas“  prašymą, surengti 2013 metų 
rugsėjo 21 dieną motokroso varžybas Kėdainiuose ir įtraukti jas į 2013 metų LMSF varžybų 
kalendorių. 
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3. Trečio dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo  VšĮ MKS „Čiversa“ pranešimą (Priedas C) dėl 2013 metų rugpjūčio 3 dieną numatytų 
motokroso varžybų „Degsta 2013“atšaukimo. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Atšaukti 2013 metų rugpjūčio 3 dieną numatytas motokroso varžybas „Degsta 2013“. 
Atsižvelgiant į tai, kad VšĮ MKS „Čiversa“ be pateisinamos priežasties atšaukė varžybas, daugumos 
komisijos narių nuomone, 2014 metų sezone, VšĮ MKS „Čiversa“ nebus suteikta galimybė laisvai 
pasirinkti varžybų rengimo datų. 
Klubas galės varžybų datas pasirinkti tik tada, kai kiti rengėjai jau bus pasirinkę. 

4. Ketvirto dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo iš Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės vadovo Aurimo Milevičiaus, sportininkų. 
atrinktų dalyvauti 2013 metų Pasaulio jaunimomotokroso čempionate, kuris vyks Čekijoje, sąrašą. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Patvirtinti Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės sportininkų, kurie dalyvaus 2013 metų 
Pasaulio jaunimo motokroso čempionate, sąrašą: 
 
Nojus GASIŪNAS – motociklų klasė „65“ 
Arnas MILEVIČIUS – motociklų klasė „85“ 
Saimonas VESPENDERIS – motociklų klasė „125“ 

 
 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 
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