
LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.13/12/06

2013 m. gruodžio 06 d.
Kaunas

Tarybos posėdžio vieta: Konferenciniu būdu (elektroniniu paštu)
Tarybos posėdžio data: 2013 m. gruodžio mėn. 4-6 d.
Tarybos posėdžio protokolo surašymo data: 2013 m. gruodžio mėn.6 diena.

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

     Tarybos posėdyje dalyvauja 8 (aštuoni) 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. 2014 metų Lietuvos motociklų sporto federacijos atskirų motosporto disciplinų 
komandų formavimo ir sportininkų licencijų išsipirkimo terminai ir sąlygos.

Svarstymas:

 1.  2014 metų Lietuvos motociklų sporto federacijos atskirų motosporto disciplinų 
komandų formavimo ir  sportininkų licencijų išsipirkimo terminai ir sąlygos.

Siūlyta: Sportininkų licencijų įsigyjimo terminai ir sąlygos 2014 metams:

* 2014m. Sportininkų licencijų (Toliau-licencijos) įsigyjimo terminas ir atskirų motosporto 
disciplinų komandų formavimo terminas iki 2014-03-01 dienos. 2014 m.sportininkų licencijų 
galiojimo terminas iki 2014 -12-31 d. Licencijų kainas nustato ir atsiunčia tvirtinimui LMSF 
Tarybai atskirų motosporto disciplinų komisijos nevėliau kaip iki 2013-12-10 d. Įsigyjant 
licencijas po 2014-03-01 dienos, visų motosporto šakų disciplinoms licencijų kaina didės 
30% (trisdešimt procentų).

LMSF tarybos nariai Saulius Stankus ir Paulius Albertavičius pasiūlė, kad 
pasibaigus licencijų išsipirkimo terminui licencijų kaina didėtų 10 % (dešimt procentų). 
Almantas Stepukas pasiūlė, pasibaigus terminui licencijų kainos nedidinti. Tarybos nariai 
Mantas Vybornas ir Ruslanas Bykovas pasiūlė, kad plento žiedinių lenktynių ir Supermoto 
sporto discipinų komandų formavimo ir licencijų terminas būtų iki 2014 05 01 dienos.

Siūlyta balsavimui: a). 2014 m. visoms Motociklų sporto disciplinoms išskyrus plento 
žiedinių lenktynių ir Supermoto disciplinas komandų formavimo terminas ir licencijų 
sportininkams įsigyjimo terminas iki 2014 03 01 dienos. Plento žiedinių lenktynių ir 
Supermoto disciplinoms komandų formavimo ir licencijų įsigyjimo terminas iki 2014 05 01 
dienos. 2014 m.sportininkų licencijų galiojimo terminas iki 2014 -12-31 d. Licencijų kainas 
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nustato ir atsiunčia tvirtinimui LMSF Tarybai atskirų motosporto disciplinų komisijos 
nevėliau kaip iki 2013-12-10 d.

Balsuota: Už-8, prieš-0, susilaikė-0

Nutarta: 2014 m. visoms Motociklų sporto disciplinoms išskyrus plento žiedines lenktynes ir 
Supermoto disciplinas komandų formavimo terminas iki 2014 03 01 dienos. Plento žiedinių 
lenktynių ir Supermoto disciplinoms komandų formavimo ir licencijų įsigyjimo terminas iki 
2014 05 01 dienos. 2014 m.sportininkų licencijų galiojimo terminas iki 2014 -12-31 d. 
Licencijų kainas nustato ir atsiunčia tvirtinimui LMSF Tarybai atskirų motosporto disciplinų 
komisijos nevėliau kaip iki 2013-12-10 d.

Siūlyta balsavimui: b). Pasibaigus atskirų Motociklų sporto disciplinų patvirtintiems 
licencijų išsipirkimo terminams kurie numatyti šio protokolo a punkte, licencijos 
branginamos :

1. 30 % (trisdešimt procentų) , už-3
2. 10% (dešimt procentų), už- 4
3. 0%  (nulis procentų), už-1

Nutarta: Patvirtinti  2014 m. pasibaigus atskirų motociklų sporto disciplinų  patvirtintiems 
licencijų  išsipirkimo   terminams  kurie  numatyti  šio  protokolo  a  punkte,  licencijos 
branginamos 10 % (dešimt procentų).
                                                                                                                              

Bendras šio tarybos posėdžio nutarimas: 2014 m. visoms Motociklų sporto disciplinoms 
išskyrus plento žiedines lenktynes ir Supermoto disciplinas komandų formavimo terminas iki 
2014 03 01 dienos. Plento žiedinių lenktynių ir Supermoto disciplinoms komandų formavimo 
ir licencijų įsigyjimo terminas iki 2014 05 01 dienos. 2014 m.sportininkų licencijų galiojimo 
terminas iki 2014 -12-31 d. Licencijų kainas nustato ir atsiunčia tvirtinimui LMSF Tarybai 
atskirų motosporto disciplinų komisijos nevėliau kaip iki 2013-12-10 d. Pasibaigus komandų 
formavimo ir sportininkų licencijų išsipirkimo terminams remiantis aukščiau nurodytomis 
datomis, visų motociklų sporto disciplinų licencijos brangs 10 % (dešimt procentų).

Posėdžio pirmininkas                                                                         Virginijus Visockis  

 
Posėdžio sekretorė                                                                                Ingrida Visockienė
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