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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/08 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko telefoniniu konferenciniu ryšiu ir elektroninių laiškų pagalba. 
MX komisijos posėdžio data  
MX komisijos svarstymo pradžia: 2013 m. gegužės 16 d. 12:00 val. 
MX komisijos svarstymo pabaiga: 2013 m. gegužės 21 d. 20:00 val. 
 
Dalyvauja: 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 motokroso varžybų „Lietuvos taurė “ ketvirtojo etapo datos pakeitimo. 
2. Dėl motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ papildomo etapo įtraukimo į LMSF varžybų kalendorių. 

1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Buvo gautas VŠĮ "MKS-ČIVERSA" prašymus (Priedai A - B), kuriuose pranešama, kad dėl 
susiklosčiusių aplinkybių, klubas negali surengti, 2013 metų LMSF kalendoriuje numatytu laiku, 
motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ ketvirtojo etapo ir prašo pakeisti  etapo surengimo datą, 
perkeliant varžybas iš 2013 metų birželio 23 dienos į 2013 metų birželio 22 dieną.  
Motokroso komisija, apsvarsčiusi susidariusią padėtį, balsuojant (4 – už, 1 – prieš) nutarė, perkelti 
motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ ketvirtąjį etapą iš 2013 metų birželio 23 dienos į 2013 metų 
birželio 22 dieną.  

2. Antro dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Buvo gautas Rokiškio motokroso klubo "Ruopiškis" prašymas (Priedas C), kuriame prašoma, 
atsisakius VŠĮ "MKS-ČIVERSA" 2013 metų birželio 23 dieną rengti varžybas, tą dieną leisti surengti 
papildomą motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ etapą, įtraukiant jį į LMSF varžybų kalendorių. 
Motokroso komisija apsvarsčiusi susidariusią padėtį, remdamasi tuo, kad ne visi motokroso varžybų 
„Lietuvos taurė“ etapų rengėjai sutiko su papildomu etapu, nutarė neleisti Rokiškio motokroso 
klubui "Ruopiškis" 2013 metų birželio 23 dieną surengti papildomą motokroso varžybų „Lietuvos 
taurė“ etapą.  
 
 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 



vsl ,,MKS - iIvrRsl"
Pumpudirlkm.,Kavarsko sen.,Anyk5diq raj.LT29253 Tel. (8-381) 55133. Faks.(S-381) 55133. Mob. 865075312 .

El. p. cikis@gmail.com.. degsta@takas.lt

[mones kodas 302485046, Atsiskaitomosios saskaitos Nr. LT847044060007440523 SEB bankas

LMSF MOTOKROSO KOMISIJAI

PRASyUaS

PraSau motokroso varZybrl Lietuvos Taure 2013 etapqAnyk5diuose perkelti i5 5.m. birZelio
23d. iS.m. birZelio 22d.

Direktorius Valerij us Cikiliovas

A.V.

Priedas A



vsl ,,MKS - irvnRs.r,"

Vilniaus g.47,29001Anyk5diai Tel. (8-381) 58869. Faks.(8-381) 55133. Mob. 865075312.El.p.
ciokis58@one. lt. degsta@takas. lt
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LMS F MOTOKROSO KOMISIJAI

PRASYMAS

Kada derinome varZybq grafik4rajono savivaldybes atstovai sake,kad AnykSdiq rajone Joniniq
renginiai vyks birZelio 22d.,todel varZybos buvo numaty.tos birZelio 23d.O dabar paai5kejo,kad
del kaZkokiq prieZasdiq rajono renginiai perkelti I birZelio 23d.Siekiant,kad varLybosjq s4paudos
nors atsipirktU,bUtq tikslinga varLybas perkelti ibirlelio 22d.
Manau,kad bus didesne tikimybejog susirinks daug Ziurovq ir sportininkq.

Direktorius Valerijus Cikiliovas

A.V.

Priedas B



 
 

ROKIŠKIO MOTOKROSO KLUBAS 
„RUOPIŠKIS“ 

 

Rokiškis, Maumedžių 8-1, tel. Nr. +37068580515 e-mail: mindemoto@gmail.com . Įm. k. 301572605  
AB bankas „Hansabankas“ A/s.LT347300010106804107 B.k 73000 

  
 

 
 
LMSF motokroso komisijai 
 
LMSF generalinei sekretorei    
 
 
 

 
PRAŠYMAS 

 
2013 m. gegužės 16 d. 

 
Rokiškis 

 
 
 
 
 
Atsisakius VŠĮ "MKS-ČIVERSA" 2013 metų birželio 23 d rengti varžybas, Rokiškio motokroso 
klubas „Ruopiškis“, prašo LMSF motokroso komisiją, leisti tą dieną surengti „Ruopiško motokroso 
trasoje motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ papildomą etapą įtraukiant jį į 2013 metų LMSF 
varžybų kalendorių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klubo vadovas Mindaugas Tidikis 

Priedas C




