
LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.16/02

2016 m. sausio 20 d.
Kaunas

Tarybos posėdžio vieta: Konferenciniu būdu (elektroniniu paštu).
Tarybos posėdžio data: 2016 m. sausio mėn. 19d.- 2016 m. sausio mėn. 20d.
Tarybos posėdžio protokolo surašymo data: 2016 m. sausio mėn.20 diena.

Dalyvauja: LMSF prezidentas - Tarybos pirmininkas Virginijus Visockis, Tarybos nariai-  
Paulius Albertavičius, Saulius Stankus, Edmundas Machrov, Nerijus Sipavičius, Ruslanas 
Bykovas.     
Nedalyvauja: Dmitri Ritchik, (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. Motociklų sporto varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo taisyklių punktų 
papildymų ir pakeitimų tvirtinimas.

Svarstoma:
1. Motociklų sporto varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo taisyklių 

punktų papildymų ir pakeitimų tvirtinimas.

Siūlyta: LMSF prezidentas pateikė pasiūlymus taisyklių punktų papildymui ir pakeitimui:
1.3.Punktą papildyti sakiniu: Motociklų  sporto varžybos kurios priskiriamos „A“, 

„B“ ir „C“ varžybų kategorijai. Ir visą 1.3. punktą išdėstyti taip:

1.3.  Motociklų  sporto varžybos kurios priskiriamos „A“, „B“ ir „C“ varžybų kategorijai, tai 
sportininkų su motociklais  lenktynės  tam skirtose  trasose, kur yra bet vienas iš šių dalykų: 
aiški lenktynių pradžia (startas) bei pabaiga (finišas), varžybų teisėjai, vykdomas  dalyvių 
reitingavimas pagal važiavimo (-ų) rezultatus, nugalėtojų apdovanojimas.

3-čia šių taisyklių skyrių papildyti 3.1.4. punktų ir jį įrašyti į taisykles:

3.1.4.  „D“ kategorija- motociklų ar motociklų sporto renginys kuris gali būti vykdomas tik 
trasose ant natūraliai gamtoje susiformavusių žemės reljefų (negali būti žmogaus dirbtinai 
suformuotų kalnelių ar kliučių ir tik gavus atitinkamų vietos savivaldos leidimus), renginys 
ant užšalusių vandens telkinių (tik gavus atitinkamų institucijų ir vietos savivaldos leidimus). 
Renginio nuostatus ir renginio saugumo planą tvirtina, renginio eigą prižiūri LMSF skirtas 
kompetetingas asmuo turintis ne žemesnę kaip A ketegorijos teisėjo licenciją. Šiuose 
renginiuose dalyviai neprivalo turėti LMSF sportininko licencijos.
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 Taisykles papildyti šiais punktais:

   6.  VARŽYBŲ REZULTATŲ PATEIKIMAS LMSF SEKRETORIATUI
    

 6.1. Varžybų organizatoriai  pasibaigus varžyboms, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas 
turi  perduoti  LMSF  sekretoriatui  varžybų  protokolus  (su  varžybų  rezultatais)  pasirašytus 
varžybų vyr. teisėjo bei laiko kontrolės teisėjo (jei sportininkų važiavimo laikas bus matuojamas 
elektroninės  laiko  matavimo  sistemos  pagalba)  .  Elektroniniu  formatu  varžybų  rezultatus, 
viešinimui Lietuvos motociklų sporto federacijos svetainėje www.lmsf.lt atsiūsti ne vėliau kaip 
per 24 valandas pasibaigus varžyboms.

    7.  SPORTININKAMS LMSF IŠDUODAMŲ METINIŲ LICENCIJŲ GALIOJIMO  
         TERMINAS
         
           7.1. Sportininkams LMSF išduodamų metinių licencijų galiojimo terminas prasideda 
                  nuo einamųjų metų sausio 1dienos - metinių licencijų galiojimas baigiasi einamųjų  
                  metų gruodžio 31 dieną.

    8.  SPORTINIS DRAUDIMAS IR SVEIKATOS PAŽYMA
          
           8.1. Įsigyjant LMSF sportininko licenciją, sportininkas privalo turėti galiojantį 
                  draudimą ne  mažesniai kaip 2900.00 eur draudimo sumai. Draudimas turi atitikti 
                  reikalavimus ekstremalaus sporto kategorijai.
           8.2. Įsigyjant LMSF sportininko licenciją sportininkas privalo turėti einamaisiais metais 
                  Išduotą šeimos gydytojo ar sporto medicinos gydytojo, galiojančią medicininę
                   pažymą (forma 068a).

.
Balsuota:  1. Už-5, prieš-0, susilaikė-1.

Nutarta: Patvirtinti Motociklų sporto varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo 
taisykles įrašant į jas pateiktus punktų papildymus ir pakeitimus.
 (Patvirtintas dokumentas pridedamas prie protokolo kaip priedas Nr.1).

Posėdžio pirmininkas                                                                         Virginijus Visockis  

Posėdžio sekretorė LMSF generalinė sekretorė                                                                                    
Ingrida Visockienė
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http://www.lmsf.lt/

