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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 13/09 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko telefoniniu konferenciniu ryšiu ir elektroninių laiškų pagalba. 
MX komisijos posėdžio data  
MX komisijos svarstymo pradžia: 2013 m. birželio 3 d. 15:00 val. 
MX komisijos svarstymo pabaiga: 2013 m. birželio 4 d. 9:00 val. 
 
Dalyvavo: LMSF MX komisijos nariai: 

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

Nedalyvavo: 
Nerijus ŠEDUIKIS– MX komisijos narys 

 
Dienotvarkė: 

1. Dėl motokroso varžybų „Lietuvos taurė “ trečio etapo rezultatų MX1 ir MX2 motociklų klasėse 
peržiūrėjimo, pakeitimo ir tvirtinimo. 

1. Pirmo dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisijoje tikrinant motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ trečio etapo, kuris vyko 2013 metų birželio 
2 dieną Tytuvėnuose, rezultatus, buvo pastebėta, kad „MX2“ motociklų klasės rezultatai negali būti 
užskaityti ir patvirtinti, nes neatitinka motosporto varžybų, Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
organizavimo taisyklių reikalavimų.  Aukščiau minėtų taisyklių antros dalies 2.6. punktu yra 
nustatyta, kad varžybos gali vykti jei starte (vienoje klasėje) yra ne mažiau dviejų sportininkų. 
Kadangi „MX2“ motociklų klasėje dalyvavo tik vienas sportininkas, jis neturėjo būti patvirtintas 
varžybų etapo nugalėtoju šioje klasėje ir jam negalėjo būti skirti taškai už pirmas vietas 
važiavimuose. Taip pat tie taškai negalėjo būti skirti to sportininko atstovaujamam klubui 
(komandai). 
Komisijai įsigilinus į visas aplinkybes, paaiškėjo, kad iš pradžių, kai tapo aišku, kad „MX2“ 
motociklų klasėje užsiregistravo tik vienas sportininkas, varžybų vyr. teisėjas priėmė sprendimą, kad 
varžybų toje motociklų klasėje nebus, o sportininkui pasiūlyta važiuoti „MX1“ motociklų klasėje. 
Sportininkas sutiko ir netgi pirmame važiavime jo rezultatai buvo priskirti „MX1“ motociklų klasei. 
Bet po pirmo važiavimo, į vyr. teisėją kreipėsi nepatenkintas klubo (komandos) vadovas ir ėmė 
reikalauti, kad rezultatai būtų pakeisti ir sportininkas būtų perkeltas į „MX2“ motociklų klasę. Vyr. 
teisėjas, dėl nepatyrimo (tik šiais metais įsigijęs teisėjo licencija ir jam tai buvo pirmos rimtesnės 
varžybos tokiose pareigose) bei neatlaikęs moralinio spaudimo, davė nurodymą perskaičiuoti 
rezultatus.    
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Motokroso komisija, apsvarsčiusi susidariusią padėtį, bendru, svarstyme dalyvavusių narių, sutarimu 
nutarė: pakeisti motokroso varžybų „Lietuvos taurė“ trečio etapo, kuris vyko 2013 metų birželio 2 
dieną Tytuvėnuose,  „MX1“, „MX2“ ir komandinius rezultatus. 

a) Anuliuoti „MX2“ motociklų klasės rezultatus ir patvirtinti, kad etapo varžybos šioje 
motociklų klasėje neįvyko. 

b) Sportininko Evaldo Šukio pasiektus važiavimų rezultatus skaičiuoti kaip pasiektus  
„MX1“ motociklų klasėje. 

c) Sportininko Evaldo Šukio „MX1“ motociklų klasėje gautus taškus priskaičiuoti „Sema“ 
komandai. 

 
 
LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 




