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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS 
MOTOKROSO KOMISIJOS 

 POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS  Nr. 14/03 
 
 
MX komisijos posėdžio vieta: Posėdis vyko LMSF būstinėje, Kaune. 
MX komisijos posėdžio data: 2014 m. liepos 9 d.  
MX komisijos posėdžio pradžia: 18,00 val. 
MX komisijos posėdžio pabaiga: 21,40 val. 
 
Dalyvauja:  

LMSF MX komisijos nariai: 
 Saulius STANKUS – LMSF MX komisijos pirmininkas 

Robertas DAUDERYS – MX komisijos narys 
 Mindaugas TIDIKIS – MX komisijos narys 
 Alfonsas VAIŠVILA – MX komisijos narys  
Nedalyvauja: 
 Nerijus ŠEDUIKIS – MX komisijos narys 
Svečiai: 
 Virginijus VISOCKIS – LMSF Prezidentas 
 Vidmantas GUDAITIS – LMSF motokroso teisėjas  
Darbotvarkė: 

1. Posėdžio sekretoriaus rinkimas; 
2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 
3. Kauno Vaikų motoklubo prašymų svarstymas. 
4. Motokroso klubo "Žemaitija" prašymo svarstymas. 
5. Dėl LMSF motokroso komisijos 2014 metų biudžeto paskirstymo. 
6. Lietuvos motokroso rinktinių vadovų patvirtinimas, rinktinių formavimo ir finansavimo principų 

svarstymas. 
7. Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės vadovo prašymo svarstymas. 
8. Kiti klausimai. 

8.1. Sportinių kostiumų, su Lietuvos motokroso rinktinių atributika, fanams gamyba ir prekyba. 

 
1.  Dienotvarkės klausimo svarstymas: 

LMSF motokroso komisijos nariai (toliau komisija) bendru sutarimu posėdžio sekretoriumi patvirtino 
R. Dauderį. 

2. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Bendru sutarimu, dienotvarkę buvo nutarta patvirtinti be pakeitimų; 

3. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija gavo ir apsvarstė Kauno vaikų moto klubo  prašymus (Priedas A ir Priedas B).  

a. Dėl prašymo kompensacijos skirimo varžybų organizacinėms išlaidoms padengti įvyko 
diskusija ir buvo balsuojama ( 1 (vienas) – už, 3 (trys) – prieš). Daugumos buvo 
konstatuojama, kad komisija neturi tiek lėšų, jog galėtų remti varžybų organizatorius. 
Komisijos pagrindiniai rėmimo prioritetai yra Lietuvos rinktinės ir, jei lieka lėšų, aukšto 
sportinio meistriškumo Lietuvos sportininkai. Todėl komisija nutarė nepatenkinti šio Kauno 
vaikų moto klubo prašymo. 
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b. Dėl prašymo įtraukti į LMSF motokroso varžybų kalendorių varžybas „Arena krosas“, kurias 
planuojama surengti 2014 metų spalio 19 dieną Kauno Žalgirio arenoje, Komisija vienbalsiai 
nutarė pritarti šiam prašymui ir į traukti į LMSF motokroso varžybų kalendorių varžybas 
„Arena krosas“, kurios įvyks 2014 metų spalio 19 dieną Kauno Žalgirio arenoje. 

4. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija apsvarstė Plungės motokroso klubo „Žemaitija“ prašymą (Priedas C). Buvo prieita 
vieningos nuomonės, kad norint viduryje sezono įtraukti į daugiaetapes varžybas „Lietuvos taurė – 
2014“ papildomą etapą, reiktų atsiklausti visų LMSF motokroso klubų nuomonės ir jei dauguma 
pritars, atskiru nutarimu įtraukti papildomą etapą į LMSF 2014 metų motokroso kalendorių. Visa tai 
apsvarsčiusi komisija nutarė: 

a. Paprašyti LMSF sekretoriato iki 2014 metų liepos 15 dienos apklausti LMSF motokroso 
klubus dėl papildomo motokroso varžybų „Lietuvos taurė – 2014“ etapo surengimo Plungėje. 

b. Jei dauguma LMSF motokroso klubų pritars, atskiru nutarimu įtraukti, papildomą motokroso 
varžybų „Lietuvos taurė – 2014“ etapą Plungėje, į LMSF 2014 metų motokroso kalendorių.   

5. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija aptarė savo 2014 metų biudžeto panaudojimo pagrindines kryptis, tai: 

 Parama Lietuvos motokroso rinktinėms; 
 Lietuvos motokroso čempionato organizavimas; 

Vėliau vienbalsiai nustatė 2014 motokroso komisijos biudžeto panaudojimo planą (Priedas D). 
6. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 

Komisija aptarė Lietuvos motokroso rinktinių vadovų kandidatūras ir gavusi kandidatų sutikimus 
vienbalsiai patvirtino Lietuvos motokroso rinktinių vadovus: 

 Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės, dalyvavimui Pasaulio jaunimo čempionate ir Europos 
tautų komandiniame motokroso čempionate, vadovu paskirtas – Aurimas MILEVIČIUS. 

 Lietuvos suaugusių solo motokroso rinktinės, dalyvavimui Pasaulio tautų komandiniame 
motokroso čempionate, vadovu paskirtas – Rolandas SAKAUSKAS. 

 Lietuvos motociklų su priekaba motokroso ir Lietuvos keturračių (Quad) motokroso rinktinių, 
dalyvavimui Europos tautų  motociklų su priekaba ir keturračių (Quad) komandiniuose 
motokroso čempionatuose, vadovu paskirtas Romas KIŠŪNAS. 

Komisija leido, paskirtiems komandų vadovams, rinktines formuoti savo nuožiūra, pirmiausia 
atsiklausiant geriausius rezultatus savo klasėse rodančių sportininkų sutikimo dalyvauti rinktinėse. 
Preliminarūs Lietuvos motokroso rinktinių sąrašai reikia pristatyti komisijai iki š.m. rugpjūčio 1 
dienos. 
Komisija nustatė paskirtų (žr. 5 dienotvarkės klausimas) rinktinėms pinigų  panaudojimo kryptis: 

 Tarptautinėms licencijoms. 
 Pasiruošimo stovykloms. 
 Paradinei ir komandinei aprangai. 
 Kelionės išlaidoms dalinai kompensuoti. 

7. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisija apsvarstė Lietuvos jaunimo motokroso rinktinės vadovo prašymą (Priedas E). Buvo 
nuspręsta, kad papildomai sportininkų stovykloms pinigų nebus skiriama (žr.6 dienotvarkės 
klausimas) .  

8. Dienotvarkės klausimo svarstymas: 
Komisijos pirmininkas pasiūlė padiskutuoti apie kokių nors marškinėlių su Lietuvos motokroso 
rinktinės atributika pagaminimą ir prekybą fanams, kurie atvažiuos palaikyti Lietuvos rinktines 
varžybose. LMSF prezidentas pažadėjo pasidomėti šios idėjos realizavimo galimybėmis. 
  

Sekančio posėdžio  tiksli data bus nustatyta vėliau ir komisijos nariams pranešta el. paštu. 
 
 

  Protokolą surašė    LMSF motokroso komisijos pirmininkas 
 Robertas DAUDERYS     Saulius STANKUS 



Priedas A



Priedas B



                                                   
            
            
            
            
            
            

  LMSF motokroso komisijai 
 
 
                      2014 m. birželio 23 d.  

 
PRAŠYMAS 
Dėl leidimo organizuoti “Lietuvos Taurė - 2014” etapą 

 
 

 Estijos motokroso komisijai nepatvirtinus BMA komandinio čempionato, kuris turėjo 
vykti rugsėjo 21 d. Plungėje, prašome leidimo organizuoti motokroso varžybų “Lietuvos Taurė 
– 2014” etapą Plungėje, auto moto sporto komplekse “Žemaitija”, rugsėjo 21 dieną. 
 
 
 
Klubo pirmininkas Saulius Stankus                                                                                                                             

Priedas C



Motokroso komisijos  planuojamas biudžetas 2014 metams 
 
MX komisijai skirta  suma:  52 000,00 lt 
 
Nr. Kam skirtos lėšos  Planuojama 

Suma Lt 
Panaudota 
Suma Lt 

Pastabos 

1 Metinių LMSF Licencijų 
gamyba 

1 100,00   

2 Diplomai , rėmeliai komandinio 
čempionato galutiniam 
apdovanojimui 

500,00   

3 Taurės, medaliai 4 Lietuvos 
čempionato etapams 

4 800,00   

4 Čempionato medaliai galutiniai 
apdovanojimai 

3 600,00   

5 Metinės LMSF Taurės galutiniai 
apdovanojimai 

600,00   

6 Čempionato galutinės 
komandinės Taurės  

400,00   

7 Apdovanojimų vakaras 
(nemokamas įėjimas Lietuvos 
čempionato ir LMSF taurės 
prizininkams) 

2 000,00   

8 BMA čempionato 
apdovanojimai 

4 140,00   

9 Pasaulio tautų komandinis solo 
motokroso čempionato rinktinė* 

7 500,00  *Kegums (LAT) – 400 km 
Licencijos, apranga, treniruočių 
stovykla, kelionės išlaidos 

10 Jaunimo rinktine Europos tautų 
komandinis čempionatas*, 
Pasaulio jaunimo čempionatas** 

7 500,00  *Pacov (CZE) – 2600 km 
Licencijos, apranga, treniruočių 
stovykla, kelionės išlaidos 
**Lierneux-Bastogne (BEL) – 1650 
km 

11 Europos tautų Motociklų su 
priekabomis motokroso 
komandinio čempionato 
rinktine* 

7 500,00  *Markelo (NED) – 3400 km 
Licencijos, apranga, treniruočių 
stovykla, kelionės išlaidos 

12 Europos tautų keturračių (Quad) 
motokroso komandinio 
čempionato rinktine* 

7 500,00  *Markelo (NED) – 3400 km 
Licencijos, apranga, treniruočių 
stovykla, kelionės išlaidos 

13 Komisijos kelionės išlaidos 2 000,00   
14 Komisijos rezervo fondas 

nenumatytiems atvejams 
2 860,00   

     
     
 VISO  52000,00   

 

Priedas D

RDMF
Typewriter



Priedas E


