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                        LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 17/12/11 

 

2017 m. gruodžio mėn. 11 d. 

Kaunas 

 

Tarybos posėdžio vieta: Best Western Santaka (Gruodžio g. 21, Kaunas) konferencijų salė   
Tarybos posėdžio pradžia: 18.10 val 
 

DALYVAUJA: LMSF prezidentas – Tarybos pirmininkas Robertas Benediktavičius. Tarybos nariai 

- Žilvinas Kazakevičius, Adomas Dautartas, Vykintas Bulotas, Mindaugas Šimkevičius, Nerijus 

Sipavičius, Ruslanas Bykovas, Nerijus Šeduikis.  
Svečiai – generalinė sekretorė Giedrė Janušauskė, LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos 

pirmininkas Linas Navickas, LTSC vadovas Virginijus Visockis, LMSF plento žiedinių lenktynių 

komisijos narys Vidas Stankevičius, registruoti pasirašytiname registracijos sąraše (priedas Nr.1) 
 

Tarybos posėdžio darbotvarkė: 

1. Procedūriniai klausimai: posėdžio sekretoriaus ir darbotvarkės tvirtinimas 

2. Informacija apie LMSF laiko matavimo daviklius. 

3. Laiko matavimo kontrolės sutartys 

4. Lietuvos Plento žiedinių lenktynių Čempionato organizavimo problemos. Lietuvos Plento 

žiedinių lenktynių čempionato kalendoriaus tvirtinimas 

5. Varžybų lygiai 

6. Prašymų dėl įstojimo į LMSF neaktyviuosius narius svarstymas: Asociacija „Wild Bike 

Riders“, VŠĮ „Daradas“ ir VŠĮ „Vilniaus miesto motosporto klubas“ 

7. Lietuvos Čempionatų standartai: apdovanojimų sienelės, rėmėjai, reklaminiai plakatai, 

FB įvykio kūrimas. 

8. LMSF Komisijų ir Tarybos darbo reglamentas ir jų finansinių lėšų skirstymas, protokolų 

viešinimas.  

9. LMSF viešinimas federacijos lygmeniu, komisijos lygmeniu: atskiri pranešimai, 

informacijos sklaidos pristatymas. Foto, video su LMSF logo, komisijų pinigai viešinimui. 

10. Gautos paramos skirstymas priskiriant atskirai sričiai: administracija, komisija, fizinis ar 

juridinis asmuo pritraukęs paramos projektą ir pan. 

11. Mokestis už įtraukimą į metinį varžybų kalendorių.  

12. Varžybų protokolų, esamų archyve tech. lapų išėmimas. 

13. Fiziškai esamo, tačiau nurašyto turto likvidavimas: siūlymas turtą įsigyti nariams, 

pridavimas į laužą. 

14. Varžybų dokumentų suvienodinimas visoms motosporto šakoms. 

15. Varžybų organizavimo sutarčių pakeitimai, įtraukiant griežtesnius reikalavimus trasų 

paruošimui, viešinimui, atsakomybės didinimas. 

16. LMSF logo naudojimas.  

17. Kiti klausimai. 2018 m. Europos jaunių supermoto čempionato etapo organizavimas 

Šiauliuose 

 

1. Procedūriniai klausimai: 

Posėdžio sekretoriaus rinkimai.  

Siūlyta: Posėdžio sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę. 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: Posėdžio sekretorė Giedrė Janušauskė 
 
Darbotvarkės tvirtinimas 

Siūlyta: patvirtinti pateiktą darbotvarkę. 
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 
Nutarta: Patvirtinti pateiktą darbotvarkę. 
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2. Informacija apie LMSF laiko matavimo daviklius. 
Prezidentas Robertas Benediktavičius pristatė informaciją apie LMSF laiko matavimo 

daviklius. Šiai dienai federacija turi 133 daviklius, tačiau jie yra neaktyvūs. Norint įsigyti 

visą reikiamą įrangą reikalinga apie 20000 eur. Po diskusijų pasiūlyta informaciją apie 

daviklių nuomą, pardavimą ir laiko matavimo komandas išsiųsti LMSF nariams. 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Informaciją apie daviklių nuomą, pardavimą ir laiko matavimo komandas 

išsiųsti LMSF nariams. 
 

3. Laiko matavimo kontrolės sutartys 

Siūlyta: Skelbti konkursą dėl laiko matavimo kontrolės komandos Lietuvos čempionatų 

vykdymui. Surinkti visus pasiūlymus ir išrinkti geriausias sąlygas siūlančią komandą. Po 

konkurso,  sutarus su organizatoriumi pasirašyti sutartį su laiko matavimo kontrolės 

komanda visų motosporto šakų čempionatams. Už laiko matavimo kontrolės paslaugas 

moka varžybų rengėjas. Įpareigoti visas komisijas pateikti savo reikalavimų sąrašą dėl 

laiko matavimo kontrolės 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Skelbti konkursą dėl laiko matavimo kontrolės komandos. Surinkti visus 

pasiūlymus ir išrinkti geriausias sąlygas siūlančią komandą. Po konkurso,  sutarus su 

organizatoriumi pasirašyti sutartį su laiko matavimo kontrolės komanda visų motosporto 

šakų čempionatams. Už laiko matavimo kontrolės paslaugas moka varžybų rengėjas. 

Įpareigoti visas komisijas pateikti savo reikalavimų sąrašą dėl laiko matavimo kontrolės 

 

4. Lietuvos Plento žiedinių lenktynių Čempionato organizavimo problemos. 2018 

m. Lietuvos Plento žiedinių lenktynių čempionato kalendoriaus tvirtinimas 
2017.11.04 visuotiniame LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos ir sportininkų 

susirinkime buvo išreikštas sportininkų noras, kad Lietuvos plento žiedo čempionatą 

vykdytų ne vienas organizatorius ir  vyktų šeši 2018 m. Lietuvos plento žiedinių lenktynių 

čempionato etapai. 

2017.11.23 LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijoje nuspręsta, kad Lietuvos 

čempionatą organizuos vienas organizatorius. Taryba gavo tris LMSF narių prašymus 

netvirtinti 2018 m. Lietuvos Plento žiedinių lenktynių čempionato kalendoriaus. (Prašymai 

pridedami prie protokolo). LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos pirmininkas ir „Navas 

racing club” vadovas Linas Navickas bei LMSF Tarybos narys, Plento žiedinių lenktynių 

komisijos narys ir „Coffee racers” vadovas Adomas Dautartas pateikė argumentus dėl 

varžybų kalendoriaus. Kadangi susirinkimo metu nesutarta dėl varžybų datų ir 

organizatorių,  
Siūlyta 2018 m. Lietuvos Plento žiedinių lenktynių varžybų kalendorių grąžinti komisijai  

svarstymui, pasiūlyta rasti kompromisą bei pateikti naują kalendorių per 14 dienų t.y. 

gruodžio mėn. 25 d. 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: 2018 m. Lietuvos Plento žiedinių lenktynių varžybų kalendorių grąžinti komisijai 

svarstymui, pasiūlyta rasti kompromisą bei pateikti naują kalendorių per 14 dienų, t.y. iki 

gruodžio mėn. 25 d. 
 

5. Varžybų lygiai 

Adomas Dautartas, atsižvelgdamas į LMSF komisijų pastabas dėl varžybų lygių, parengs 

varžybų lygių projektą ir persiųs komisijoms suderinimui 

 

6. Prašymų dėl įstojimo į LMSF neaktyviuosius narius svarstymas: Asociacija „Wild 

Bike Riders“, VŠĮ „Daradas“ ir VŠĮ „Vilniaus miesto motosporto klubas“ 

Pristatyti klubų prašymai, veiklos pristatymai ir kiti dokumentai.  

Siūlyta priimti asociaciją „Wilds Bike Riders“, VŠĮ „Daradas“ ir VŠĮ „Vilniaus miesto 

motosporto klubas“ į LMSF neaktyvuosius narius. Iki 2018 m. sausio mėn. 10 d. LMSF 

nariai turi pervesti nario mokestį. 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: priimti asociaciją „Wilds Bike Riders“, VŠĮ „Daradas“ ir VŠĮ „Vilniaus miesto 

motosporto klubas“ į LMSF neaktyvuosius narius. Iki 2018 m. sausio mėn. 10 d. LMSF 

nariai turi pervesti nario mokestį. 
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7. Lietuvos Čempionatų standartai: apdovanojimų sienelės, rėmėjai, reklaminiai 

plakatai, FB įvykio kūrimas. 

Siūlyta Lietuvos Čempionatų standartai, t.y. standartizuoti apdovanojimų sieneles, 

reklaminius plakatus, FB įvykius, prieš čempionatą suderinus rėmėjus su varžybų 

rengėjais 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Standartizuoti apdovanojimų sieneles, reklaminius plakatus, FB įvykius, prieš 

čempionatą suderinus rėmėjus su varžybų rengėjais 

 

8. LMSF Komisijų ir Tarybos darbo reglamentas ir jų finansinių lėšų skirstymas, 

protokolų viešinimas.  
Prezidentas parengs LMSF Komisijų ir Tarybos darbo reglamentus ir persiųs Tarybai 

suderinimui 

 

9. LMSF viešinimas federacijos lygmeniu, komisijos lygmeniu: atskiri pranešimai, 

informacijos sklaidos pristatymas. Foto, video su LMSF logo, komisijų pinigai 

viešinimui. 

Siūlyta straipsnius, spaudos pranešimus ir kt informacinę medžiagą apie LMSF 

didžiuosius renginius (LMSF apdovanojimai, Lietuvos čempionatai ir pan.) suderinti su 

LMSF sekretoriatu 
Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: straipsnius, spaudos pranešimus ir kt informacinę medžiagą apie LMSF 

didžiuosius renginius (LMSF apdovanojimai, Lietuvos čempionatai ir pan.) suderinti su 

LMSF sekretoriatu 
 

10. Gautos paramos skirstymas priskiriant atskirai sričiai: administracija, komisija, 

fizinis ar juridinis asmuo pritraukęs paramos projektą ir pan. 
Siūlyta jei paramos teikėjas nurodo, kad paramą skirti konkrečiai komisijai, gautą 

paramą skirstyti: 20% - administracijai, 80% - komisijai. Žmogui, pritraukusiam paramą 

sugalvoti skatinimo sistemą sekančiam susirinkimui 
Siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 1) 

Nutarta: Jei paramos teikėjas nurodo, kad paramą skirti konkrečiai komisijai, gautą 

paramą skirstyti: 20% - administracijai, 80% - komisijai. Žmogui, pritraukusiam paramą 

sugalvoti skatinimo sistemą sekančiam susirinkimui 
 

11. Mokestis už varžybų datos įtraukimą į metinį varžybų kalendorių.  

Siūlyta įvesti mokestį už varžybų datos įtraukimą į metinį varžybų kalendorių. Siūlyta 

minimali suma – 50 eur. Po diskusijų siūlyta klausimą perkelti į 2018 m., t.y. planuojant 

2019 m. sezoną 
Siūlymui pritarta (už - 7, prieš - 0, susilaikė – 1) 

Nutarta: Klausimą perkelti į 2018 m., t.y. planuojant 2019 m. sezoną 
 

12. Varžybų protokolų, esamų archyve tech. lapų išėmimas. 

Siūlyta naikinti visus įvykusių varžybų techninius lapus. Būsimus techninius lapus siūlyta 

saugoti 3 mėn. po varžybų pabaigos, oficialių rezultatų paskelbimo. 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Naikinti visus įvykusių varžybų techninius lapus. Būsimus techninius lapus 

saugoti 3 mėn. po varžybų pabaigos, oficialių rezultatų paskelbimo. 
 

13. Fiziškai esamo, tačiau nurašyto turto likvidavimas: siūlymas turtą įsigyti 

nariams, pridavimas į laužą. 

Siūlyta pasiūlyti LMSF nariams įsigyti nurašytą, bet fiziškai turimą turtą. Per mėnesį nuo 

paskelbimo, neatsiradus norinčių įsigyti turtą, turtas bus utilizuojamas 

Vienbalsiai siūlymui pritarta (už - 8, prieš - 0, susilaikė – 0) 

Nutarta: Pasiūlyti LMSF nariams įsigyti nurašytą, bet fiziškai turimą turtą. Per mėnesį 

nuo paskelbimo, neatsiradus norinčių įsigyti turtą, turtas bus utilizuojamas 

 

 



4 

 

14. Varžybų dokumentų suvienodinimas visoms motosporto šakoms. 
Siūlyta suvienodinti varžybų dokumentų formas visoms motosporto šakoms. Ruslanas 

įsipareigoja pateikti FIM Europe vykdomų varžybų dokumentus, pagal kuriuos bus 

padarytos formos 
 

15. Varžybų organizavimo sutarčių pakeitimai, įtraukiant griežtesnius reikalavimus 

trasų paruošimui, viešinimui, atsakomybės didinimas. 

Prezidentas paruoš atnaujintas varžybų organizavimo sutartis ir persiųs Tarybai 

suderinimui 

 

16. LMSF logo naudojimas.  

Prezidentas parengs LMSF logo naudojimo tvarką 

 

17. 2018 m. Europos jaunių supermoto čempionato etapo organizavimas Šiauliuose 

R.Bykovas pristatė, kad sporto klubas „Dakaras-Šauliai“ 2018 m. planuoja organizuoti 

Europos jaunių supermoto čempionato etapą Šiauliuose, paprašė finansinės pagalbos. 

Pritrūkus informacijos dėl varžybų datos įtraukimo į FIM Europe kalendorių mokesčio ir 

pan., klausimas perkeltas į kitą Tarybos posėdį 
 

 

Tarybos posėdžio pabaiga 23:00 val 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                   

Robertas Benediktavičius 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė     

Giedrė Janušauskė 

  
 


