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LMSF Tarybos Nutarimas 
 Dėl LMSF nacionalinių, atskirų motosporto šakų, teisėjų licencijų 

 išdavimo tvarkos ir tarifų

Šis  nutarimas  panaikina  LMSF Tarybos  2011  metų  kovo  20  dienos  nutarimą  „Dėl  LMSF 
nacionalinių, atskirų motosporto šakų, teisėjų licencijų išdavimo tvarkos ir tarifų „ ir naujai nustato 
tvarką,  tarifus  bei  reguliuoja  teises  įsigyti  LMSF  nacionalines,  atskirų  motosporto  šakų,  teisėjų 
licencijas.  Šio  Nutarimo  normos  yra  privalomos  visiems  asmenims,  norintiems  įsigyti  Lietuvos 
Motociklų Sporto Federacijoje LMSF nacionalines, atskirų motosporto šakų, teisėjo licencijas. 

Remiantis LMSF įstatų 8.6.10 straipsniu, LMSF Taryba nustato šią, LMSF nacionalinių teisėjų 
licencijų, išdavimo tvarką.

1. Asmenys, norintys įsigyti LMSF nacionalines motosporto teisėjų licencijas, turi atitikti šiuos 
kriterijus:
1.1. Turėti vieno iš LMSF narių rekomendaciją (LMSF narys, rekomenduojantis asmenį įsigyti 
LMSF nacionalinę motosporto teisėjų licenciją, negali turėti skolų Lietuvos motociklų sporto 
federacijai);
1.2.  Turi  būti  išklausęs,  LMSF  atitinkamos  motosporto  šakos  komisijos  surengtą,  teisėjų 
seminarą ir išlaikęs tos motosporto šakos testą, atitinkamai teisėjo kategorijai;

2. LMSF nacionalinės, atskirų motosporto šakų, teisėjų kategorijos:
2.1. LMSF nacionalinė teisėjų A kategorija (atskiroms motosporto šakoms);
2.2. LMSF nacionalinė teisėjų B kategorija (atskiroms motosporto šakoms);

3. LMSF nacionalinių, atskirų motosporto šakų, teisėjų kategorijų kompetencija:
3.1. Asmuo, turintis LMSF, atskiros motosporto šakos, nacionalinę teisėjų A kategoriją, gali, 
nacionalinėse tos motosporto šakos varžybose Lietuvos Respublikos teritorijoje, užimti varžybų 
vyr.  teisėjo  ar  bet  kurias  kitas  teisėjo  pareigas  (išskyrus  varžybų  vyr.  gydytojo).  Išimtinais 
atvejais gali būti tos motosporto šakos varžybų komisaru.
3.2. Asmuo, turintis LMSF, atskiros motosporto šakos, nacionalinę teisėjų B kategoriją, gali, 
nacionalinėse  tos  motosporto  šakos  varžybose  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje,  užimti  bet 
kurias teisėjo pareigas (išskyrus varžybų vyr. teisėjo, vyr. teisėjo pavaduotojo ar varžybų vyr. 
gydytojo), negali būti tos motosporto šakos varžybų komisaru.

4. LMSF nacionalinių kategorijų teisėjų teisės ir pareigos:
4.1. LMSF nacionalinės kategorijos teisėjas turi teisę:

4.1.1. Užsiimti (savo kompetencijos ribose) motosporto teisėjo veikla atskiros motosporto 
šakos,  kurios  teisėjo  licenciją  turi,  varžybose  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje,  jei  tos 
varžybos  įtrauktos  į  LMSF sportinių  renginių  kalendorių  ir  atitinka  LMSF motosporto 
varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo taisykles;
4.1.2. Nemokamai lankytis tos motosporto šakos , kurios teisėjo licenciją turi, varžybose 
(išskyrus FIM ir FIM Europe rengiamas varžybas);

4.2. LMSF nacionalinės kategorijos teisėjas privalo:
4.2.1.  Per  varžybas  vadovautis  FIM  sportiniu  kodeksu,  FIM  techniniais  reikalavimais 
motociklams, LMSF trasų saugumo reikalavimais,  motosporto šakos taisyklėmis,  LMSF 
Disciplinariniu ir Arbitražiniu Kodeksu, varžybų nuostatais;
4.2.2. Būti objektyvūs, disciplinuoti, reiklūs sau ir varžybų dalyviams, gerai pasiruošti savo 
pareigoms ir gerai žinoti teisėjavimo ypatybes savo darbo vietoje;
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4.2.3.  LMSF nacionalinių  kategorijų  teisėjų,  kurie  yra pastebėti  teisėjaujant  motosporto 
varžybose,  kurios  neįtrauktos  į  LMSF  sportinių  renginių  kalendorių,  teisėjų  licencijos 
anuliuojamos,  jie  tris  (3)  metus  negali  įsigyti  FIM,FIM Europe  ir  LMSF  licencijų,  o 
sumokėti už licencijas pinigai negrąžinami;

5. LMSF atskirų motosporto šakų teisėjų seminarai ir licencijų galiojimo laikas:
5.1. LMSF motosporto teisėjų seminarus rengia LMSF nariai, pateikę prašymą rengti seminarą 
ir gavę LMSF administracijos leidimą;
5.2. Seminaro organizavimo išlaidas apmoka LMSF narys seminaro organizatorius.
5.3. LMSF motosporto teisėjų seminaro instruktorių (turintį atitinkamą kvalifikaciją, bei FIM 
ar FIM Europe licenciją) skiria atitinkamos motosporto šakos komisijos;
5.4.  Asmenys,  norintys  įsigyti  LMSF  nacionalinę,  atskiros  motosporto  šakos,  teisėjo  B 
kategorijos licenciją, tos motosporto šakos teisėjų seminaro metu, turi 80% teisingai atsakyti į 
testo klausimus (literatūra, kompiuteriu naudotis galima);
5.5.  Asmenys,  norintys įsigyti  LMSF nacionalinę,  atskiros motosporto  šakos,  A kategorijos 
licenciją,  tos  motosporto  šakos  teisėjų  seminaro  metu,  turi  70%  teisingai  atsakyti  į  testo 
klausimus (literatūra, kompiuteriu ir kitomis pagalbinėmis priemonėmis naudotis draudžiama);
5.6. Licencijos galiojimo laikas 3 metai;

 Jei seminaras įvyko pirmajame metų pusmetyje, licencija galiojimas pradedamas 
skaičiuoti nuo tų metų sausio 1 dienos;

 Jei seminaras įvyko antrajame metų pusmetyje, licencija galiojimas pradedamas 
skaičiuoti nuo sekančių metų sausio 1 dienos;

5.7.  Už  LMSF teisėjų  seminaro  pravedimą  instruktoriui  mokama  120  €  su  mokesčiais  ir 
padengiamos kelionės išlaidos, mokant pagal atstumą nuo gyvenamosios vietos iki seminaro 
vietos  ir  atgal,  už  1  kilometrą  po  0,13  €.  Kilometrai  nustatomi  pagal  internetinį  puslapį: 
www.maps.lt .Už instruktoriaus paslaugas apmoka LMSF. 

6. LMSF išduodamų, nacionalinių motosporto teisėjų licencijų tarifai:
6.1. Atskiros motosporto  šakos LMSF  nacionalinės teisėjų A kategorijos licencijos kaina – 45 
€ (+ 30 €. dalyvavimo seminare mokestis) ;
6.2. Atskiros motosporto šakos LMSF nacionalinės teisėjų B kategorijos licencijos kaina – 30 
€ (+ 30 € dalyvavimo seminare mokestis) ;
6.3.  Pinigus,  už dalyvavimą seminare,  prieš  seminarą  turi  pervesti  į  organizatoriaus  LMSF 
nario  sąskaitą,  kandidatą  į  motosporto  teisėjus  rekomendavęs  LMSF narys,  arba  seminaro 
dieną turi susimokėti pats kandidatas;
6.4. Neišlaikius seminaro testų, pinigai už seminarą negrąžinami;
6.5. Už licenciją pinigai sumokami į LMSF sąskaitą ją atsiimant;

7. Tarptautinės (FIM ar FIM Europe) motosporto teisėjų licencijos:
7.1.  Visi  asmenys,  kurie nori  įsigyti  tarptautines  (FIM ar FIM Europe),  atskirų motosporto 
šakų,  teisėjų  licencijas,  privalo  turėti  galiojančią  LMSF nacionalinę  tos  motosporto  šakos 
teisėjo A kategorijos licenciją;
7.2.  Šio  nutarimo  7.1.  punktas  negalioja  asmenims,  kurie  be  pertraukos  pratęsia  turimas 
tarptautines (FIM ar FIM Europe) motosporto teisėjų licencijas:

8.  Visi,  atskirų  LMSF  motosporto  šakų  komisijų  nariai,  privalo  turėti  mažiausiai  LMSF 
nacionalinę, atitinkamos motosporto šakos, B kategorijos teisėjo licenciją. 
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