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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 14/05 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko telefoniniu konferenciniu ryšiu . 
MX komisijos posėdžio data: 2014 m. rugsėjo 5-19 d.  
MX komisijos posėdžio pradžia: 2014 m. rugsėjo 5 d. 11,00 val. 
MX komisijos posėdžio pabaiga: 2014 m. rugsėjo 19 d. 13,20 val. 
 
Dalyvauja:  

LMSF MX komisijos nariai: 
 Saulius STANKUS – LMSF 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. Motoklubo „MS Motorsports-Eurodita-Bikeparts RT“ klubo vadovo Mariaus Stasiškio prašymo 
svarstymas. 

2. Lietuvos motociklų su priekaba ir Lietuvos keturračių (Quad) motokroso rinktinių sudėčių 
patvirtinimas. 

3. Lietuvos suaugusiųjų motokroso rinktinės, Pasaulio tautų komandiniam motokroso čempionatui, 
patvirtinimas. 

4. Dėl Lietuvos motokroso jaunimo rinktinės nepanaudotų lėšų gražinimo ir jų tolesnio panaudojimo. 
5. Lietuvos motokroso jaunimo rinktinės sportininkų prašymo svarstymas. 
6. Dėl incidento su sportininku  L.V. Bagucku motokroso varžybų „Lietuvos taurė -2014“ IV etape.  
7. Vilniaus sporto klubo "Pagirių motokrosas" prašymo svarstymas. 
8. Motokroso klubo  „2 taktai" prašymo svarstymas. 
9. Motociklų sporto klubo „SPHAGNUM“ prašymo svarstymas. 

 
1.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 

LMSF motokroso komisija (toliau – Komisija) gavo motoklubo „MS Motorsports-Eurodita-Bikeparts 
RT“ klubo vadovo Mariaus Stasiškio prašymą (Priedas A) dėl jo paskirimo Lietuvos keturračių 
(Quad) motokroso rinktinės vadovu 2014 metų Europos tautų komandiniame čempionate. 
Apsvarsčiusi prašymą ir pasitarusi su anksčiau paskirtu šios rinktinės vadovu Romu Kišūnu, komisija 
bendru sutarimu nutarė: 

 Patvirtinti Marių Stasiškį Lietuvos keturračių (Quad) motokroso rinktinės vadovu 2014 metų 
Europos tautų komandiniame čempionate, tačiau jo užregistruoti aukščiau minėtose 
varžybose komandos vadovo pareigose negalima, nes pagal varžybų reikalavimus, jei 
Europos tautų komandinės varžybos vyksta kartu motociklų su priekaba ir keturračių (Quad) 
motociklų klasėms, gali būti užregistruotas tik vienas komandos vadovas. Juo jau anksčiau 
abiems komandoms buvo užregistruotas Romas Kišūnas (LMSF MX komisijos posėdžio 
protokolas Nr. 14/3). 

2.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija 2014 metų rugpjūčio 1 dieną iš Lietuvos motociklų su priekaba ir keturračių (Quad) 
motokroso rinktinių paskirto vadovo Romo Kišūno buvo gavusi aukščiau minėtų rinktinių 
preliminarias sudėtis. Per praėjusį laiką dėl traumos sudėtyse pasikeitė tik vienas sportininkas. 
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Pasitarus su komandų vadovu ir išklausius argumentus, komisija nutarė patvirtinti šias rinktinių 
sudėtis 2014 metų Europos tautų motociklų su priekaba ir keturračių (Quad) motokroso 
komandiniams čempionatams: 
Quad rinktinė: Komandos vadovas – Marius STASIŠKIS (žr. protokolo 1 dienotvarkės klausimas) 
Nr. 49 – Imantas TAMULIŪNAS 
Nr. 50 – Renatas JEGOROVAS 
Nr. 51 – Domantas VAZNYS 
Motociklų su priekaba rinktinė: Komandos vadovas – Romas KIŠŪNAS 
Nr. 25 – Paulius TENDZEGOLSKIS – Martynas ŽALIAUSKAS 
Nr. 26 – Liutauras VARIAKOJIS – Rytis KIŠŪNAS 
Nr. 27 – Vytautas RAČKA – Andžej RAČKA 

3.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Per praėjusį laiką, kai buvo preliminariai paskelbta Lietuvos suaugusiųjų motokroso rinktinė Pasaulio 
tautų komandiniam motokroso čempionatui pasikeitimų neįvyko, tik paskirtasis komandos vadovas 
Rolandas SAKAUSKAS pranešė, kad dėl svarbių priežasčių negalės dalyvauti varžybose, todėl 
komisija paskyrė komandos vadovu aukščiau paminėtoms varžyboms Saulių STANKŲ ir nutarė 
patvirtinti Lietuvos suaugusiųjų motokroso rinktinę 2014 metų Pasaulio tautų komandiniame 
čempionate: 
Komandos vadovas – Saulius STANKUS 
Nr. 76 – Arūnas GELAŽININKAS 
Nr. 77 – Arminas JASIKONIS 
Nr. 78 – Nerijus RUKŠTELA 

4.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija, telefonu gavo iš Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės vadovo Aurimo MILEVIČIAUS 
pranešimą, kad ši rinktinė nedalyvaus 2014 metų Europos tautų komandiniame motokroso 
čempionate ir, kad liko nepanaudota komisijos skirtų 3700 (trys tūkstančiai septyni šimtai) litų.  
Komisija, remiantis tuo, kad šie pinigai buvo tiksliniai, skirti aukščiau minėtos rinktinės dalyvavimui 
Europos komandiniame čempionate, nutarė: 

 Lietuvos jaunimo motokroso rinktinė privalo gražinti 3700 (trys tūkstančiai septyni šimtai) 
litų į LMSF sąskaitą. 

 Iš šių pinigų - 1800 (vienas tūkstantis aštuoni šimtai) litų skirti sportininkams Nerijui 
RUKŠTELAI ir Arminui JASIKONIUI įsiskolinimui, kuris susidarė 2013 metais 
nesumokėjus aukščiau minėtiems sportininkams numatytų skirti lėšų, panaikinti. 

 Iš šių pinigų - 1900 (vienas tūkstantis devyni šimtai) litų papildomai skirti, pagal komandos 
vadovo prašymą (priedas B), Lietuvos motociklų su priekaba motokroso rinktinės 
dalyvavimui 2014 metų Europos tautų komandiniame čempionate. 

5.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo kelių motokroso jaunimo rinktinės sportininkų prašymą (Priedas C) dėl lėšų skyrimo 
dalyvavimui komercinėse komandinėse motokroso varžybose Belgijoje. 
Apsvarsčiusi prašymą komisija nutarė: 

 Remiantis tuo, kad komisijos prioritetas yra rinktinių dalyvavimas oficialiuose Pasaulio ir 
Europos komandiniuose čempionatuose, o ne komercinėse varžybose, lėšų neskirti.  

6.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija apsvarstė incidentą įvykusį 2014 metų rugpjūčio 23 dieną per motokroso varžybų „Lietuvos 
taurė – 2014“ ketvirtąjį etapą Rokiškyje, „Moto-Roki“ trasoje. Šio incidento metu nukentėjo 
sportininkas Lukas Vytenis BAGUCKAS. Peržiūrėjus turimas įvykio nuotraukas ir kitus dokumentus 
komisija nustatė, kad varžybos vyko laikantis LMSF motokroso taisyklių trasoje, kuri atitiko esamus 
LMSF motokroso trasų standartus. Teisėjai ir aptarnaujantis personalas dirbo laikantis visų esamų 
Lietuvos motokroso taisyklių. (Priedas D) 
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7.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 

Komisija gavo Vilniaus sporto klubo "Pagirių motokrosas" prašymą (priedas E) dėl motokroso 
varžybų „Pagirių taurė“, kurios turėjo 2014 metų spalio 4 dieną, atšaukimo. 
Apsvarsčiusi aukščiau minėtą prašymą, komisija nutarė: 

 Atšaukti 2014 metų spalio 4 dieną turėjusias įvykti motokroso varžybas „Pagirių taurė“. 
8.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 

Komisija gavo motokroso klubo  „2 taktai" prašymą (Priedas F) dėl įtraukimo į 2014 metų LMSF 
renginių kalendorių motokroso varžybas „Joniškis  - 2014“ 2014 metų rugsėjo 20 dieną. Apsvarsčiusi 
prašymą, komisija pasiūlė klubui rengti varžybas 2014 metų spalio 5 dieną. Klubo vadovas sutiko. 
Motokroso komisija, bendru narių, sutarimu nutarė: 

 Įtraukti 2014 metų spalio 5 dieną motokroso varžybas „Joniškis  - 2014“  į 2014 metų LMSF 
motokroso varžybų kalendorių ir suteikti šioms varžyboms LVN numerį – 029/8  

 Paskelbti 2014 metų LMSF motokroso kalendorių su naujai įtrauktomis varžybomis (Priedas 
G). 

9.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo motociklų sporto klubo „SPHAGNUM“ prašymą (Priedas H) leisti 2014 metų spalio 4 
dieną organizuoti ,,MSK Sphagnum“ 2014 metų sporto sezono uždarymo šventę, kurios metu bus 
naudojami sportiniai - krosiniai motociklai. 
Motokroso komisija bendru sutarimu nutarė: 

 Leisti 2014 metų spalio 4 dieną organizuoti ,,MSK Sphagnum“ 2014 metų sporto sezono 
uždarymo šventę, kurios metu bus naudojami sportiniai - krosiniai motociklai, tačiau visa 
atsakomybė už saugumo taisyklių laikymąsi tenka šventės organizatoriui - motociklų sporto 
klubui „SPHAGNUM“. 

 
 
 

  LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 



Prašymas

Lietuvos motociklų sporto federacijos

Motokroso komisijai.

Prašau mane, Marių Stasiški paskirti Quad Lietuvos rinktinės vadovu komandinėms I uu'pos ...a

varžyboms Olandijoje. Markelo mieste.

RDMF
Typewriter

RDMF
Typewriter

RDMF
Typewriter

RDMF
Typewriter
Priedas A



Rokiškio automobilių ir motociklų sporto klubas „Viesulas“ 

Kodas 193286059, Nepriklausomybės a. 10, Lt–42115 Rokiškis, Tel: (8458) 52732, Mob: +370 686 37924 
a/s LT267300010002576102, “Swedbank” AB 

LMSF motokroso komisijai 

LMSF generalinei sekretorei 

P R A Š Y M A S  N r . 1 4 / 3 2  

2014 m. rugsėjo 01 d. 

Rokiškis 

Lietuvos motociklų su priekaba motokroso rinktinė ruošiasi dalyvauti 2014 metų Europos tautų 

komandinėse varžybose, kurios įvyks Olandijoje. Komandą sudaro 6 sportininkai ir menedžeris. 

Atsižvelgiant į sportinės technikos kainą ir jos transportavimo į varžybų vietą sąnaudas, prašome 

komandinių marškinėlių gamybą ir įsigijimą. 

AMSK „Viesulas“  

Prezidentas    Romas Kišūnas 
 

surasti  galimybę  skirti  komandai  papildomai  2000 (du tūkstančius)  litų,  arba apmokėti  išlaidas  už 

RDMF
Typewriter
Priedas B



Prašymas 
2014.09.17 

 
 

LMSF 
LMSF motokroso komisijai 

 
 
 

2014.09.22 Lietuvos jaunimo rinktinė, sudaryta iš Armino Jasikonio, Dovydo 
Karkos ir Nerijaus Rukštelos išvyksta į Belgijoje vykstančias jaunimo 
Nacijų motokroso varžybas. Prašome motokroso komisijos paskirtas lėšas 
padalinti sportininkams po lygiai ir pervesti į jų asmenines sąskaitas. 
 
 
 
 
 
 
 

Arminas Jasionis 
Dovydas Karka 

Nerijus Rukštela 
 

 

RDMF
Typewriter
Priedas C



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lietuvos motociklų sporto federacijos 
 Motokroso komisija 
 
 Lietuvos motociklų sporto federacijos 
 Prezidentui 
 
 
 

     PAAIŠKINIMAS 
         2014 m. Rugsėjo 10 d. 
 
 
LMSF motokroso komisija 2014 metų rugpjūčio mėnesio 25 dieną, gavo motokroso varžybų „Lietuvos 
Taurė - 2014“, kurios vyko 2014 metais rugpjūčio 23 dieną Rokiškyje, Vyr. teisėjo Roberto DAUDERIO  
pranešimą, kuriame jis pranešė apie nelaimingą atsitikimą varžybų metu kai buvo sužeistas sportininkas 
Lukas Vytenis BAGUCKAS. 
LMSF motokroso komisija, išanalizavusi šį pranešimą, turimas įvykio nuotraukas, gautus gydymo 
įstaigos ir teisėsaugos organų dokumentus bei papildomai telefonu išklausiusi varžybų  vyr. teisėjo bei 
varžybų distancijos viršininko paaiškinimus, padarė išvadas: 

1. Motokroso varžybų „Lietuvos taurė 2014“ ketvirtajame etape, kuris vyko 2014 rugpjūčio 
mėnesio 23 dieną Rokiškyje, patvirtinta teisėjų brigada laikėsi 2014 m. LMSF motokroso 
taisyklių ir motokroso varžybų „Lietuvos taurė - 2014“ pagrindinių ir papildomų nuostatų ir 
teisingai elgėsi susiklosčiusioje situacijoje. LMSF motokroso komisija teisėjų darbe 
aplaidumo neįžvelgė. 

2. Trasa atitiko esamus LMSF motokroso trasų standartus, važiuojamosios dalies saugumo 
zonos buvo pažymėtos kaip nurodyta taisyklėse.  

3. Renginys buvo apdraustas civilinės atsakomybės tretiesiems asmenims draudimu. Medicinos 
personalas atvyko ir pagalba buvo suteikta per keletą minučių nuo iškvietimo. 

4. Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl netikėtai ir nelaimingai susiklosčiusių ir sutapusių 
aplinkybių (Vykstant važiavimo paskutiniam ratui, du sportininkai, kovoję tarpusavyje dėl 
aukštesnės vietos, posūkyje nesuvaldė motociklų, dėl ko motociklai išslydo iš trasos 
važiuojamosios dalies, kirto saugos zoną, atsitrenkė bei nulaužė tvorą laikiusius stulpus (tvora 
skirta, kad žiūrovai nepatektų į trasos važiuojamąją dalį) ir kliudė L.V. BAGUCKĄ, kuris tuo 
metu, šalia plovyklos, žiūrovų praėjime plovė motociklą. L.V.  BAGUCKAS buvo neatidus ir 
nusisukęs nuo trasos, todėl nespėjo pasitraukti atriedantiems motociklams iš kelio). 

Taip pat LMSF motokroso komisija, atsižvelgdama į šį įvykį, nutarė 2015 metų sezone, dar labiau 
atkreipti varžybų rengėjų dėmesį į papildomų užtvarų įrengimą tose vietose, kur susikaupia daug žmonių 
bei reikalauti iš rengėjų, kad ant užvarų skirtų, kad žiūrovai nepatektų į trasą, atsirastų užrašai su 
perspėjimais, jog stovėti arti šių užtvarų yra pavojinga. 
 
 
 
 

LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Saulius STANKUS 

RDMF
Typewriter
Priedas D



RDMF
Typewriter
Priedas E

RDMF
Typewriter



Motokroso klubas ,,2 taktai"

Lietuvos motociklt4 sporto federacijos
motokroso komisijai

PRASVUnS
D6l renginio organizavimo

2014 m. ruopjudio men. 22 d.
(data)

Pra5ome leisti organizuoti moto kroso varZybas 2014 m, ruqsejo men.20

diena, Joni5kio trasoje, bei [traukti 5[ rengin[ [ metinI LMSF varZybt-1 kalendoriq.

PasiraSydami 5[ praSymq patvirtiname, kad esame susipaZinq ir vadovausimds

motociklrl sporto varZybr-l organizavimq Lietuvoje reglamentuojandiais dokumentais,

Klubo prezidentas
(pareigos)

(data)

20 14 08 )4

Aurimas NoruSaitis
(vardas pavarde)

#**sV Motot toso f
i klubas

.,? taktai"

RDMF
Typewriter
Priedas F
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2014 metų Lietuvos motokroso varžybų kalendorius 
 
 

2014 metų Europos motokroso čempionatas 

Eil 
nr 

data Varžybų pavadinimas EMN Vieta Kategorija 

1 05/24-25 
Europos motokroso čempionatas  

EMX65; EMX85 klasėms 
20/10 Pakruojis „A“ 

 

2014 metų Lietuvos motokroso čempionatas ir LMSF motokroso taurė 

Eil 
Nr 

Data Varžybų pavadinimas LVN Vieta Kategorija 

1 05/03-04 
Lietuvos motokroso čempionatas ir 

LMSF motokroso taurė I etapas 
020/1 
021/1 

Ruopiškis „B“ 

2 06/14-15 
Lietuvos motokroso čempionatas ir 

LMSF motokroso taurė II etapas 
020/2 
021/2 

Vilnius „B“ 

3 07/05-06 
Lietuvos motokroso čempionatas ir 
LMSF motokroso taurė III etapas 

020/3 
021/3 

Panevėžys „B“ 

4 08/16-17 
Lietuvos motokroso čempionatas ir 
LMSF motokroso taurė IV etapas 

020/4 
021/4 

Pakruojis  „B“ 

 
2014 metų Arena kroso varžybos 

Eil 
nr 

data Varžybų pavadinimas EMN Vieta Kategorija 

1 10/19 „Arena krosas“ varžybos 028/1 
Kaunas 

 „Žalgirio“ arena 
„E“ 

 
2014 metų Baltijos šalių motokroso varžybos Lietuvoje 

Eil 
nr 

data Varžybų pavadinimas LVN Vieta Kategorija 

1 04/19 
Baltijos šalių motokroso čempionatas 

„Quad 50“, „Quad 100“, „Quad 200“ klasėms 
020/5 Kaunas „B“ 

2 05/25 
Baltijos šalių motokroso taurė 

„50“, „125“ klasėms 
020/6 Pakruojis „C“ 

3 08/16-17 
Baltijos šalių motokroso čempionatas 

„50“, „65“, „85“, „125“, „MX1“, „MX2“, 
„Quad“, „750s/p“ klasėms 

020/8 Pakruojis „B“ 

4 09/20-21 
Baltijos šalių komandų motokroso 

 čempionatas 
020/7 Plungė „C“ 

RDMF
Typewriter
ATŠAUKTA

RDMF
Typewriter
Priedas G

RDMF
Typewriter
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Motokroso varžybos „Lietuvos taurė-2014“  

Eil 
Nr 

Data Varžybų pavadinimas LVN Vieta Kategorija 

1 05/17  „Lietuvos taurė-2014“    I etapas 022/1 Panevėžys „D“ 
2 06/01 „Lietuvos taurė-2014“    II etapas 022/2 Tytuvėnai  „D“ 
3 07/13 „Lietuvos taurė-2014“    III etapas 022/3 Virbalis „D“ 
4 08/23 „Lietuvos taurė-2014“    IV etapas 022/4 Rokiškis „D“ 
5 09/06 „Lietuvos taurė-2014“   V etapas 022/5 Kalvarija  „D“ 
6 09/21 „Lietuvos taurė-2014“   VI etapas 022/6 Plungė „D“ 

 
2014 metų Šiaulių apskrities motokroso taurės varžybos 

Eil 
Nr 

Data Varžybų pavadinimas LVN Vieta Kategorija 

1 04/19 Šiaulių apskrities motokroso taurė I etapas 023/1 Šiauliai „D“ 
2 06/28 Šiaulių apskrities motokroso taurė II etapas 023/2 Šiauliai „D“ 
3 08/09 Šiaulių apskrities motokroso taurė III etapas 023/3 Šiauliai „D“ 
4 09/13 Šiaulių apskrities motokroso taurė V etapas 023/4 Šiauliai „D“ 

 
Motokroso varžybos „Rokiškėnų taurė-2014“  

Eil 
Nr 

Data Varžybų pavadinimas LVN Vieta Kategorija 

1 01/11 „Rokiškėnų taurė-2014“ I etapas 024/1 Rokiškis „D“ 
2 02/01 „Rokiškėnų taurė-2014“  II etapas 024/2 Rokiškis „D“ 
3 05/24 „Rokiškėnų taurė-2014“  III etapas 024/3 Rokiškis „D“ 
4 06/07 „Rokiškėnų taurė-2014“  IV etapas 024/4 Rokiškis „D“ 
5 07/19 „Rokiškėnų taurė-2014“  V etapas 024/5 Rokiškis „D“ 
6 10/18 „Rokiškėnų taurė-2014“  VI etapas 024/6 Rokiškis „D“ 

 

2014 metų kitos Lietuvos vieno etapo motokroso varžybos 

Eil 
Nr 

Data Varžybų pavadinimas LVN Vieta Kategorija 

1 05/10 Žemės ūkio ministerijos motokroso taurė  029/1 Kėdainiai  „E“ 
2 06/21 Motokroso varžybos „Utena Super Cup“  029/2 Utena  „E“ 
3 08/30 „Degstos“ motokroso taurė  029/3 Anykščiai  „E“ 
4 09/14 E. Ramono motokroso taurė 029/4 Panevėžys „E“ 
5 10/04 Motokroso varžybos „Pagirių taurė“ 029/5 Vilnius „E“ 
6 10/05 Motokroso varžybos „Joniškis – 2014“ 029/8 Joniškis „E“ 
7 10/11-12 Miestų – komandinės motokroso varžybos 029/6 Šiauliai „E“ 
8 10/25 Motokroso varžybos „Tauragė – 2014“ 029/7 Tauragė „E“ 

RDMF
Typewriter
ATŠAUKTA



Motociklų sporto klubas „SPHAGNUM“ 
 

Taikos 2, Tytuvėnai, Kelmės rajonas 
 

 
 
 
        LMSF Motokroso komisijai 
 
                                              

2014-09-12 
 

 PRAŠYMAS 
          Dėl leidimo organizuoti šventę 
     

 
 
 
           
        Prašome leisti organizuoti ,,MSK Sphagnum‘‘ 2014 metų sporto sezono uždarymo šventę 
Š.m.spalio 4 dieną ,,Dubysos slėnio‘‘ motokroso trasoje, Laugalio k. Kelmės raj. 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSK,,Sphagnum‘‘Prezidentas                         Romas Ridikas 
 

RDMF
Typewriter
Priedas H


