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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/13 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko telefoniniu konferenciniu ryšiu . 
MX komisijos posėdžio data 2013.09.09. 
MX komisijos svarstymo pradžia: 2013 m. rugsėjo 09 d. 17:00 val. 
MX komisijos svarstymo pabaiga: 2013 m. rugsėjo 09 d. 18:00 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 Vilniaus sporto klubo „Pagirių motokrosas“ prašymo svarstymo. 
2. Dėl Kėdainių rajono sportinio techninio klubo „Vedavas“ pareiškimo svarstymo. 
3. Dėl Lietuvos „Quad“ ir motociklų su priekaba motokroso rinktinių, dalyvavimui 2013 metų 

Europos tautų komandinėse motokroso varžybose, sąrašų patvirtinimo.  

1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo  Vilniaus sporto klubo „Pagirių motokrosas“ prašymą (Priedas A) dėl numatytų 
motokroso varžybų „Z. Garnio taurė“ datos pakeitimo. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Patenkinti Vilniaus sporto klubo „Pagirių motokrosas“ prašymą ir pakeisti motokroso varžybų 
„Z. Garnio taurė“ datą iš 2013 m. rugsėjo 29 dienos į 2013 m. spalio 20 dieną. 

2. Antro dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo  Kėdainių rajono sportinio techninio klubo „Vedavas“  pareiškimą (Priedas B) dėl 
motokroso varžybų, numatytų 2013 metų rugsėjo 21 dieną, atšaukimo. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Atšaukti 2013 metų rugsėjo 21 dieną Kėdainiuose numatytas motokroso varžybas. 
3. Trečio dienotvarkės klausimo svarstymas: 

Komisija, apsvarsčiusi esamą padėtį, bendru narių, sutarimu nutarė: 
 Patvirtinti Lietuvos „Quad“ ir motociklų su priekaba motokroso rinktinių, dalyvavimui 2013 

metų Europos tautų komandinėse motokroso varžybose, sąrašus: 

Marius STASIŠKIS – motociklų klasė „Quad“ 
Imantas TAMULIŪNAS – motociklų klasė „Quad“ 
Renatas JEGOROVAS – motociklų klasė „Quad“ 

Vytautas RAČKA – Andžeij RAČKA – motociklų klasė „Sidecar“ 
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Liutauras VARIAKOJIS – Martinš ANTONS – motociklų klasė „Sidecar“ 
Paulius TENDZEGOLSKIS – Arūnas ŠUKYS – motociklų klasė „Sidecar“ 

 Patvirtinti komandų menedžeriais: 

Remigijus MAŽULIS jaunesnysis – „Quad“ klasė 
Edita ALEKSIEJŪTĖ – „Sidecar“ klasė 

 Patvirtinti komandų vadovu Robertą DAUDERĮ. 

 Skirti iš 2013 metų LMSF motokroso komisijos biudžeto abiems rinktinėms po 10000 (dešimt 
tūkstančių) litų kelionei bei licencijoms ir komandos aprangai įsigyti. 

 
 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 
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