LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJOS
PLENTO ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. PŽ 2018/01/21
Komisijos posėdžio vieta: Taikos pr. 88a, Kaunas
Komisijos balsavimo data: 2018 m. sausio mėn. 21 d. 14:00-17:00
Dalyvauja:
LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos nariai:
1. Linas Navickas;
2. Vidas Stankevičius;
3. Vitas Lopinys;
4. Mindaugas Nemunis (telefonu).
Dienotvarkė
1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
2. Kiekvieno komisijos nario 2018 m. veiklos pristatymas (raštu) ir ataskaitų tvirtinimas.
3. Komisijos darbo reglamento svarstymas. 2018 m. sausio mėn. 11 d. tarybos darbotvarkėje
numatytas „Sporto šakų komisijos darbo nuostatų“ svarstymas.
4. Techninių reikalavimų reglameto svarstymas. (juodraštis yra www.nrc.lt)
5. Projekto “amortizaciniai blokai” “Nemuno žiede” svarstymas
6. Dėl metinės licencijos suteikimo trasai “Nemuno žiedas”, bei reikalavimai darbams, kurie
turi būti atlikti, kad tai taptų realybe
7. Čempionato taisyklių pakeitimai.
8. “Nacionalinio žiedo” trasos parengimo svarstymas.
Svarstomas klausimas:
1. Susirinkimo sekretorius:
Balsavimas:
Sekretorius: Vidas Stankevičius
Linas Navickas – Už
Vidas Stankevičius – Už
Vitas Lopinys – Už
Mindaugas Nemunis – Už
Pirmininkas: Linas Navickas
Balsavimas:
Linas Navickas – Už
Vidas Stankevičius – Už
Vitas Lopinys – Už
Mindaugas Nemunis – Už
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2. Kiekvieno komisijos nario 2018 m. veiklos pristatymas (raštu) ir ataskaitų tvirtinimas.
Ataskaitas pateikė:
Linas Navickas (priedas nr. 1)
Vidas Stankevičius (priedas nr. 2)
Vitas Lopinys (priedas nr. 3)
Mindaugas Nemunis (priedas nr. 4)
Ataskaitos nepateikė:
Adomas Dautartas
Visas pateiktas ataskaitas tvirtinti ir pateikti viešinimui.
Linas Navickas – Už
Vidas Stankevičius – Už
Vitas Lopinys – Už
Mindaugas Nemunis – Už
3. Komisijos darbo reglamento svarstymas. 2018 m. sausio mėn. 11 d. tarybos
darbotvarkėje numatytas „Sporto šakų komisijos darbo nuostatų“ svarstymas.
Atsižvelgiant į 2018 m. sausio mėn. 11 d. tarybos susirinkmo protokolą, kuriame Tarybos
pirmininkas įpareigotas išsiųsti sporto šakų darbo reglamento ruošinį, tačiau komisijos nariai
reglamento ruošinį gavo 2018.01.18 dieną ir buvo per mažai laiko pasiruošti.
Klausimas atidedamas.
Linas Navickas – Už
Vidas Stankevičius – Už
Vitas Lopinys – Už
Mindaugas Nemunis – Už
4. Techninių reikalavimų reglameto svarstymas.
Visi komisijos nariai įpareigoti pateikti ruošinio projektą su pastabomis komisijos
svarstymui iki 2018 m. vasario 15 d.
Linas Navickas – Už
Vidas Stankevičius – Už
Vitas Lopinys – Už
Mindaugas Nemunis – Už
5. Projekto “amortizaciniai blokai” “Nemuno žiede” svarstymas
Atsižvelgiant į tai, kad 2017 05 31 Všį „Nacionalinis Žiedas“ buvo pateikti amortizacinių blokų
įrengimo reikalavimai (FIM gaminio specifikacija, bei oficialių gamintojų sąrašas) informuoti
Nemuno žiedo administraciją, kad neįgyvendinus minėtos saugumo priemonės, metinė trasos
licencija motociklų renginiams nebus išduodama.
6. Dėl metinės licencijos suteikimo trasai “Nemuno žiedas”, bei reikalavimai darbams,
kurie turi būti atlikti, kad tai taptų realybe. Įpareigoti plento žiedo komisijos
pirmininką pateikti šiame įvardintus reikalavimus Nacionalinio žiedo administracijai
2018 01 22 d.
6.1.
Prioritetiniai reikalavimai (būtini atlikti):
6.1.1 Klampumo zonos (150m ilgis/8m plotis/0,3m gylis) įrengimas ties 13 postu,
išorinėje dešinio posūkio dalyje;
6.1.2 Padangų atstatymas ir surišimas nuo 12 iki 14 posto iki būklės prieš atitvarų atkėlimo
darbus ir papildoma padangų eilė toje pačioje atkarpoje;
6.1.3 Klampumo zonos ties 9 postu pratęsimas iki naujai įrengtų atitvarų išorinėje posūkio
dalyje;
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Padangų atstatymas ir surišimas nuo 9 iki 10 posto iki būklės prieš atitvarų atkėlimo
darbus;
6.1.5 Tvoros remonto ir įrengimo darbai atkarpoje nuo starto/finišo juostos iki 2 posto
išorinėje trasos dalyje.
Kiti reikalavimai:
6.2.
6.2.1. Kitų reikalavimų sąrašas dėl trasos būklės LMSF keliamiems saugumo
reikalavimams atitikti bus pateiktas iki 2018 m. kovo mėn. 31 d. Taip pat neatlikti
darbai pagal reikalavimų sarašą pateiktą 2017 m. (žr. Priedas nr. 1 Lino Navicko
2017 m. veiklos ataskaitos priedas nr. 2)
7. Čempionato taisyklių pakeitimai.
Atkelti klausimo svarstymą iki kito susirinkimo, bet ne vėliau nei iki 2018 m. kovo mėn. 15
d.
8. “Nacionalinio žiedo” trasos parengimo svarstymas.
Išspręsta šeštame klausime.
6.1.4

Pridedami priedai:
1.
2.
3.
4.

Lino Navicko veiklos ataskaita;
Vido Stankevičiaus veiklos ataskaita;
Vito Lopinio veiklos ataskaita;
Mindaugo Nemunio veiklos ataskaita.
Protokolą surašė : Vidas Stankevičius
(Vardas, pavardė, parašas)
Protokolą patvirtino:
LMSF plento žiedinių lenktynių komisijos pirminikas
Linas Navickas ____________________________
(parašas)
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