
LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.14/04

2014 m. balandžio 03 d.
Kaunas

Tarybos posėdžio vieta: Konfedernciniu būdu (elektroniniu paštu)
Tarybos posėdžio data: 2014 m. kovo mėn. 31d.- 2014 m. balandžio mėn. 02d.
Tarybos posėdžio protokolo surašymo data: 2014 m. balandžio mėn. 03 diena.

Dalyvauja: LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Virginijus Visockis, Tarybos nariai-  
Paulius Albertavičius, Saulius Stankus,  Dmitri Rittschik,  Almantas Stepukas, Edmundas 
Machrov.
Nedalyvauja: Andrius Zarakauskas, Egidijus Šiaučiūnas, Mantas Vybornas, Ruslanas 
Bykovas, Nerijus Sipavičius.

     Tarybos posėdyje dalyvauja 6 (šeši) Lietuvos motociklų sporto federacijos (Toliau-
LMSF) Tarybos nariai turintys balsavimo teisę. Pagal LMSF įstatų 8.9 punktą Taryba gali 
priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ narių.

Darbotvarkė:
1. Motociklų sporto klubo "Enduro"  prašymo piimti į LMSF neaktyviuosius (be balso teisės) 
narius svarstymas. 
2. VŠĮ "ENDURO LITHUANIA" prašymas priimti į neaktyviuosius (be balso teisės) narius 
svarstymas . 
3. Motokroso klubas "Tauragė" prašymo piimti į LMSF neaktyviuosius (be balso teisės) 
narius svarstymas.
4. 2014 m. LMSF metinio varžybų kalendoriaus tvirtinimas.
5. Varžybų teisėjo Vidmanto Gudaičio delegavimas i FIM organizuojamą seminarą Lenkijoje 
FIM Techninės komisijos varžybų teisėjo (visoms sporto šakoms) tarptautinės kategorijos 
teisėjo licencijai gauti patvirtinimas. 

Siūlyta: LMSF generalinė sekretorė LMSF Tarybos narius informavo, kad norintiejį stoti, 
pateikė visus reikiamus dokumentus,  juos išanalizavo, nustatyta, kad pateikti dokumentai 
atitinka reikalavimus LMSF įstatams. LMSF Tarybos nariams buvo pateikti šių sporto klubų 
prašymai, bei veiklos aprašymai, ką šie klubai įsipareigoja veikti įstoja į LMSF narius. 
Siūlyta  remiantis LMSF įstatais tvirtinti Motociklų sporto klubą "Enduro" , VŠĮ "ENDURO 
LITHUANIA" ir Motokroso klubą "Tauragė" į LMSF neaktyviusius narius (be balso teisės).
Tvirtinti 2014 m. LMSF metinį varžybų kalendorių. Tvirtinti Varžybų teisėjo Vidmanto 
Gudaičio delegavimą i FIM organizuojamą seminarą Lenkijoje FIM Techninės komisijos 
varžybų teisėjo (visoms sporto šakoms) tarptautinės kategorijos teisėjo licencijai gauti .

Balsuota:  1. Už-6, prieš-0, susilaikė-0.
                  2. Už-6, prieš-0, susilaikė-0.
                  3. Už-6, prieš-0, susilaikė-0
                  4. Už-6, prieš-0, susilaikė-0
                  5. Už-6, prieš-0, susilaikė-0
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Nutarta: 
1. Tvirtinti motociklų sporto klubo "Enduro"  prašymą piimti į LMSF neaktyviuosius (be 
balso teisės) narius. 
2. Tvirtinti VŠĮ "ENDURO LITHUANIA" prašymą priimti į neaktyviuosius (be balso teisės) 
narius .
3.  Tvirtinti motokroso klubo "Tauragė" prašymą piimti į LMSF neaktyviuosius (be balso 
teisės) narius.
4. Patvirtinti 2014 m. LMSF metinį varžybų kalendorių. 
5.  Patvirtinti varžybų teisėjo Vidmanto Gudaičio delegavimą i FIM organizuojamą seminarą 
Lenkijoje FIM Techninės komisijos varžybų teisėjo (visoms sporto šakoms) tarptautinės 
kategorijos teisėjo licencijai gauti.

Posėdžio pirmininkas                                                                         Virginijus Visockis  

Posėdžio sekretorė                                                                                Giedrė Šapranauskienė
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