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Atlikti darbai:
1. Komisijos darbo koordinavimas.
2. Trasos saugumo reikalavimų dokumentų paruošimas, trasos inspektavimas bei patikra kaip
vykdomi darbai.
3. Dalyvavimas susitikimuose su „Nacionalinio žiedo“ dalininkais ir vadovybe, motociklistų
pozicijų pristatymas ir gynimas.
4. Socialinių renginių organizavimas.
5. Saugaus eismo situacijos gerinimas keliuose (vakarinių treniruočių pravedimas).
6. Treniruočių pravedimas kartodromuose (Speedway, Aukštadvario)
7. Lietuvos čempionato organizavimas, pravedimas, teisėjavimas.
8. Motosporto populiarinimas (Kauno miesto lenktynės).
9. Motosporto viešinimas (straipsniai spaudoje, rėmėjų suradimas tiesioginei transliacijai
Lietuvos čempionato etapo 2017.08.19 Kačerginės „Nemuno žiede“).
10. Talkos organizavimas siekiant paruošti trasą Lietuvos čempionatui.
11. Nuostatų koregavimas
12. Sportininkų apdovanojimas, bei jų atstovavimas užsienyje (Lenkija, Estija).
Atliktų darbų analizė:
1. Komisijos susirinkimų organizavimas (sušaukimas), klausimų svarstymui
pateikimas el. paštu, susirinkimų bei balsavimų protokolų paruošimas ir pateikimas LMSF
sekretoriatui (protokolai paskelbti www.lmsf.lt).
2. Smulkus trasos sufotografavimas, projekto paruošimas su darbų aprašymu, trasa
tikrinta sezono metu 3 kartus kaip vyksta darbai (saugumo darbų projektai pridedami, priedas Nr.1
ir priedas Nr.2).

3. Dalyvauta septyniuose
susitikimuose su dalininkais ir
„Nacionalinio žiedo“ administracija,
projektuotojais. Teikti pasiūlymai
„Nacionaliniam žiedui“, Kauno m.
savivaldybei dėl darbų kurie yra būtini
motosporto saugumui trasoje (pridedami
priedai: priedas Nr.3,priedas Nr.4, priedas
Nr.5).

4. Suorganizuoti ir pravesti
du „Socialiniai renginiai“ kurių metu
keturiems šimtams dalyvių buvo pravesti
teoriniai ir praktiniai mokymai taip
gerinant saugų eismą keliuose.

5. Suorganizuota ir pravesta
12 vakarinių treniruočių „Moto vakarai“
Kačerginės „Nemuno žiede“ taip gerinant
saugų eismą keliuose bei pritraukiant
naujus sportininkus į mūsų sporto
visuomenę.

6. Pravestos penkios treniruotės „Speedway“ ir Aukštadvario kartodromuose
suteikiant galimybę pradedantiesiems motociklistams lavinti įgūdžius važiuojant savo transporto
priemones mažesniais greičiais.
7. Suorganizuotas ir
pravestas Lietuvos čempionatas, varžybų
metu dirbant „Varžybų vadovo“ bei
„Techninės komisijos pirmininko“
pareigose. Surasti rėmėjai sportininkų
priziniams apdovanojimams.

8. Populiarinant motosportą
Lietuvoje, pritraukiant kuo daugiau
žiūrovų bei kitų motociklų sporto šakų
atstovus galinčių važiuoti savo transporto
priemonėmis asfaltu, pravestas renginys
Kauno miesto gatvėmis „Navas Racing
Club City Race“.
9. Rastos lėšos Lietuvos čempionato viešinimui. Parašyta ir išviešinta per
elektroninius portalus 25 straipsniai aprašantys čempionato eigą , sportininkų užimamas pozicijas,
taip pat interviu, taip pat rastos lėšos apmokėti tiesioginę transliaciją bei komentavimą Lietuvos
čempionato etapui vykusiam Kačerginės „Nemuno žiede“ 2017 metų rugpjūčio 19 dieną.
10. 2017 metų rugpjūčio
mėn. 09 dieną vykusiame dalininku
susirinkime „Nemuno žiede“ buvo
nustatyta, kad trasa neparuošta Lietuvos
motociklų čempionatui, kuris turi įvykti
2017.08.19 dieną. Į mane kaip į plento
žiedo komiteto pirmininką kreipėsi
„Nacionalinio žiedo“ administracijos
atstovai, kad būtų suorganizuota talka.
2017.08.16 dieną talka buvo suorganizuota
ir trasa buvo paruošta, kad tenkintų
minimalius saugumo reikalavimus.
11. Nuostatų koregavimas, pasiūlymų teikimas taisyklių pakeitimams.
12. Sportininkų apdovanojimas bei jų atstovavimas užsienyje. Problemų sprendimas
susijęs su taisyklių skirtumais tarp šalių.
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