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LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.16/01 
 

2016 m. sausio 11 d. 

Kaunas 
 

Tarybos posėdžio vieta: Konferenciniu būdu (elektroniniu paštu). 

Tarybos posėdžio data: 2016 m. sausio mėn. 07d.- 2016 m. sausio mėn. 09d. 

Tarybos posėdžio protokolo surašymo data: 2016 m. sausio mėn.11 diena. 
 

Dalyvauja: LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Virginijus Visockis, Tarybos nariai-  

Paulius Albertavičius, Saulius Stankus, Edmundas Machrov, Nerijus Sipavičius, Ruslanas 

Bykovas.      

Nedalyvauja: Dmitri Rittschik, (Mantas Vybornas- pagal prašymą atleisti jį iš LMSF tarybos 

narių).  

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. LMSF atskirų motociklų sporto disciplinų  sportininkų licencijų įkainių tvirtinimas pagal 

pateiktus komisijų pasiūlymus 2016 metams. 

2. 2016 m. Komandinės paraiškos formos tvirtinimas. 

3. 2016 m. Prašymo licencijai įgyti formos tvirtinimas. 

4. 2016 m. Supermoto Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas. 

5. 2016 m."Retro" motokroso čempionato nuostatų tvirtinimas. 

6. 2016 m. Trialo Baltijos čempionato taisyklių tvirtinimas. 

 

1. LMSF atskirų motociklų sporto disciplinų, sportininkų licencijų įkainių tvirtinimas 

pagal pateiktus komisijų pasiūlymus 2016 metams. 

 
Siūlyta: Patvirtinti atskirų motociklų sporto disciplinų, sportininkų licencijų įkainius pagal 

pateiktus komisijų pasiūlymus 2016 metams.  

 

a) Buvo gautas prašymas iš LMSF Tarybos nario Sauliaus Stankaus, licencijų įkainių 

dokumente kur nurodomos Motociklų kroso licencijų įkainiai, padaryti prierašą, kad : 

Lenktynininkų licencijų kainos, kurios galioja tik „C" kategorijos varžybose 

Lietuvoje, bet negalioja užsienyje, tarptautinėse varžybose Lietuvoje, Lietuvos 

Čempionate ,LMSF Taurės ir Lietuvos taurės varžybose, (įrašant Lietuvos taurės 
varžybose). Dokumentas pagal šį pastebėjimą pataisytas.  

b) Buvo gautas prašymas iš LMSF Tarybos nario Pauliaus Albertavičiaus, licencijų įkainių 

dokumente kur nurodomos Enduro, Cross Country licencijų kainos įtraukti šiuos punktus: 
      4. “A” ir “B” kategorijų varžybose vienkartinės (vienerių varžybų) licencijos kaina 30 eur     

       5. “C” kategorijos varžybose vienkartinės (vienerių varžybų) licencijos kaina 10 eur. 

            Dokumentas pagal šį pastebėjimą pataisytas. 

c) LMSF Tarybos narys Ruslanas Bykovas išsakė savo nuomonę, kad LMSF vienkartinės 

licencijos bet kuriai motociklų sporto disciplinai neturėtų kainuoti mažiau nei 20 eur, kad 

sportininkai išsipirkinėtų metines licencijas. 
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Kadangi iš kitų LMSF Tarybos narių nebuvo gauta šiam siūlymui pritarimo, šis siūlymas 

nebuvo priimtas. 

Buvo pasiūlyta balsuoti už dokumentą „Dėl LMSF nacionalinių sportininkų licencijų 

įkainių 2016 metams“ su padarytais pakeitimais kuriuos pasiūlė LMSF Tarybos nariai 

Saulius Stankus ir Paulius Albertavičius. 

Balsuota:  1. Už-6, prieš-0, susilaikė-0. 

Nutarta: Patvirtinti dokumentą „Dėl LMSF nacionalinių sportininkų licencijų įkainių 2016 

metams“ su padarytais pakeitimais kuriuos pasiūlė LMSF Tarybos nariai Saulius Stankus ir 

Paulius Albertavičius. (Patvirtintas dokumentas pridedamas prie protokolo kaip priedas Nr.1). 

 

2. 2016 m. Komandinės paraiškos formos tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti 2016 m.Komandinės paraiškos formą. 

Balsuota:  1. Už-6, prieš-0, susilaikė-0. 

Nutarta: Patvirtinti 2016 m.Komandinės paraiškos formą. (Patvirtintas dokumentas pridedamas 

prie protokolo kaip priedas Nr.2). 

 

3. 2016 m. Prašymo licencijai įgyti formos tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti 2016 m.prašymo licencijai įgyti, formą. 

Balsuota:  1. Už-6, prieš-0, susilaikė-0. 

Nutarta: Patvirtinti 2016 m.prašymo licencijai įgyti, formą. (Patvirtintas dokumentas pridedamas 

prie protokolo kaip priedas Nr.3). 

 

4. 2016 m. Supermoto Lietuvos čempionato nuostatų tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti 2016 m.Supermoto Lietuvos čempionato nuostatus. 

Balsuota:  1. Už-6, prieš-0, susilaikė-0. 

Nutarta: Patvirtinti 2016 m.Supermoto Lietuvos čempionato nuostatus. (Patvirtintas dokumentas 

pridedamas prie protokolo kaip priedas Nr.4). 

 

5. 2016 m."Retro" motokroso čempionato nuostatų tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti 2016 m.“Retro“ motokroso čempionato nuostatus. 

Balsuota:  1. Už-6, prieš-0, susilaikė-0. 

Nutarta: Patvirtinti 2016 m.“Retro“ motokroso čempionato nuostatus. (Patvirtintas dokumentas 

pridedamas prie protokolo kaip priedas Nr.5). 

 

6. 2016 m. Trialo Baltijos čempionato nuostatų tvirtinimas. 
Siūlyta: Patvirtinti 2016 m. Trialo Baltijos čempionato taisykles. 

Balsuota:  1. Už-6, prieš-0, susilaikė-0. 

Nutarta: Patvirtinti 2016 m. Trialo Baltijos čempionato taisykles. (Patvirtintas dokumentas 

pridedamas prie protokolo kaip priedas Nr.6). 

 
 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                         Virginijus Visockis   

 

 

 

Posėdžio sekretorė LMSF generalinė sekretorė                                                                                                    

Ingrida Visockienė 

 


