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LMSF Tarybos Nutarimas
Dėl LMSF nacionalinių sportininkų licencijų įkainių 2017 metams

           Šis nutarimas nustato LMSF nacionalinių, atskirų motociklų sporto disciplinų, sportininkų licencijų 
kainas  2017  metams.  Šio  nutarimo  normos  yra  privalomos  visiems  motociklų  sporto  sportininkams, 
norintiems įsigyti Lietuvos Motociklų Sporto Federacijoje sportininkų licencijas.
          Remiantis LMSF įstatų VIII straipsnio 8.6.9 punktu, LMSF Taryba patvirtina šias atskirų motociklų 
sporto disciplinų komisijų pateiktas 2017 metų LMSF nacionalinių licencijų kainas. 

I. Enduro, Cross Country:  

1. Metinės enduro licencijos kaina LMSF nariams:

85 cc - 20 eur;

E1, E2, E3, Senjorai, Enduro, Quad Open, Hobby, C, Veteranai , Moterys, Quad ATV - 70 eur;

2. Metinės enduro licencijos kaina sportininkams važiuojantiems individualiai:

85 cc - 25 eur;

E1, E2, E3, Senjorai, Enduro, Quad Open, Hobby,  C, Veteranai, Moterys, Quad ATV - 87 eur;

3. Jeigu sportininkas niekada nėra turėjęs LMSF metinės arba vienkartinės licencijos motociklų sporte, 
metinės licencijos kaina 43 eur. 

4. “A” ir “B” kategorijų varžybose vienkartinės (vienerių varžybų) licencijos kaina 30 eur .

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

6. Sportininkams, turintiems LMSF 2017 metų kitų motosporto šakų metines licencijas ir norintiems 
dalyvauti enduro disciplinų varžybose, vienkartinės(vienerių varžybų) licencijos kaina - 10 eur. 

7. Komandos formavimas :
*  Registruodami komandą, klubai turi būti susimokėję LMSF metinį nario mokestį 145 eur. 
* Klubai turi būti sumokėję pinigus už sportininkų licencijas ir raštiškai pranešti komandos sudėtį  LMSF 
ne vėliau, kaip iki 2017.03.01. 
* Klubai formuojantys komandą nuo 2017.03.01 iki 2017.04.01, papildomai turi būti sumokėję 87 eur 
vėlavimo mokestį.
* Nuo 2017.04.01 komandinės paraiškos nebepriimamos.
* Komandą čempionatui gali registruoti ir ne LMSF nariai, susimokėję 75 eur komandos registracijos 
mokestį. 

* Ne LMSF nariai komandą gali formuoti viso sezono metu, pateikus varžybų sekretoriatui paraišką ir 
sumokėjus 75 Eur registracijos mokestį.

        * Perkant metines 2017 metų LMSF Nacionalines lenktynininkų licencijas po 2017 metų  kovo 1 
dienos, licencijų kaina pakyla 10 % (dešimt procentų).
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II. Motociklų krosas:  

1. Metinių licencijų kainos klubų nariams:
„50", „65", „85", "Quad 50", "Quad 100" ir "Quad 200"  klasės - 15 Eur
„125", „Moterys" ir „Quad moterys" klasės - 30 Eur
„MX2", „Open", „Veteranai", „MX2M", „Pradedantieji", „Open M", „Quad Mėgėjai", "Quad Veteranai" 

ir „Quad" - 60 Eur
„750s/p" - vairuotojas- 45 Eur, priekabininkas - 15 Eur

2. Sportininkams, perkantiems licencijas individualiai, metinių licencijų kainos:
„50", „65", „85", "Quad 50", "Quad 100" ir "Quad 200"  klasės - 30 Eur
„125", „Moterys" ir „Quad moterys" klasės - 60 Eur
"750 s/p" klasė - vairuotojas- 60 Eur, priekabininkas - 30 Eur
Visos kitos klasės - 90 Eur

3. Lenktynininkų vienkartinės licencijos kainos:
Visų klasių sportininkams, išskyrus „750s/p"- 15 Eur
750 s/p klasės sportininkų - vairuotojas - 10 Eur, priekabininkas - 5 Eur

4. Sportininkams, turintiems LMSF 2017 metų kitų motosporto šakų metines licencijas ir norintiems 
dalyvauti motokroso važiavimuose, vienkartinė motokroso licencija - 10 Eur.

6. Perkant metines 2017 metų LMSF Nacionalines motokroso lenktynininkų licencijas po 2017 metų 

kovo 1 dienos, licencijų kaina pakyla 10 % (dešimt procentų).
 

III. Plento žiedinės lenktynės:  

1. Metinė licencijos kaina Čempionate atstovaujant kurią nors įregistruotą komandą - 60 eurų.

2.  Metinė licencijos kaina Čempionate dalyvaujant individualiai: 

            B600, B1000 - 80 eurų.
               SSP, SB – 100 eurų.

3. Metinė licencijos kaina sportininkui važiuojančiam Pretendent klasėjė, 125cc ir 250cc klasėse - 10 eurų .

4.Vienkartinė licencijos kaina sportininkui važiuojančiam Pretendent klasėje,125cc ir 250cc klasėse - 10 
eurų 

5. Vienkartinės licencijos kaina sportininkui važiuojančiam kitose klasėse ir licenciją įsigijant pirmą  kartą 
- 30 eurų, kiekvienos sekančios licencijos kaina - 70 eurų. 

6. Perkant metines 2017 metų LMSF Plento žiedinių lenktynių sportininkų licencijas po 2017 metų 
gegužės 1 dienos, licencijų kaina pakyla 10% (dešimt procentų).

IV. Motoroleriai :  

Metinė licencijos kaina atstovaujant komanda – 25 Eur.
Metinė licencijos kaina dalyvaujant Individualiai–35 Eur.
Vienkartinė licencija – 15 eur.
Perkant metines 2017 metų LMSF Motorolerių sportininkų licencijas po 2017 metų  gegužės 1 
dienos, licencijų kaina pakyla 10% (dešimt procentų).

 2 



V. Supermoto:   

1. Metinių licencijų kaina komandų nariams - 40 eur.
2. Sportininkams, perkantiems licencijas individualiai, metinių licencijų kaina -60 eur.
3. Sportininkų vienkartinės licencijos kaina - 20 eur.
4. Sportininkams, turintiems LMSF 2017 metų kitų motosporto šakų metines licencijas ir norintiems 
dalyvauti Supermoto važiavimuose, vienkartinė Supermoto licencija - 10 eur.
6. Perkant metines 2017 metų LMSF Supermoto sportininkų licencijas po 2017 metų gegužės 1 
dienos, licencijų kaina pakyla 10% (dešimt procentų).

VI. Retro:   

1. Metinė licencija solo klasių sportininkui ir motociklų su priekaba klasių vairuotojui - 15 eur., 
priekabininkui - 10 eur.

2. Sportininkų vienkartinės licencijos solo retro klasėms, kaina - 10 eur 
3. „350 s/p retro", „750 s/p standart retro" ir „s/p OPEN retro" klasės vairuotojui - 7 eur, o 

priekabininkui - 4 eur. 
4. Visiems sportininkams (vairuotojams ir priekabininkams), turintiems LMSF 2017 m. kitų motosporto 

šakų (ne motokroso) metines licencijas ir norintiems dalyvauti Retro motokroso  važiavimuose, 
vienkartinė motokroso licencija - 7 eur. Priekabininku gali būti tik sportininkas su priekabininko 
licencija.

5. Perkant metines 2017 metų LMSF Retro sportininkų licencijas po 2017 metų gegužės 1 dienos, 
licencijų kaina pakyla 10% (dešimt procentų).

VII. Trialas:  

Metinė licencija - 20 eur 
Vienkartinė spotininko licencija - 8 eur 
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