LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 20/09
2020 m. lapkričio mėn. 25 d.
Kaunas
Posėdžio vieta: konferenciniu būdu (zoom programa)
Po s ė d ž i o p ra d ž i a : 2 1 : 0 0
Po s ė d ž i o p a b a i g a : 2 3 : 3 0
2 0 2 0 - 1 2 - 0 7 p ra t ę s i a m a s 2 0 2 0 - 1 1 - 2 5 v y k ę s p o s ė d i s
Po s ė d ž i o p ra d ž i a : 2 1 : 0 0
Po s ė d ž i o p a b a i g a : 2 3 : 3 0
DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: Karolis Sakalauskas, Nerijus
Sipavičius, Marius Stasiškis, Saulius Stankus, Almantas Stepukas.
Svečiai: Prezidentas Robertas Benediktavičius, generalinė sekretorė Giedrė Janušauskė,
Rolandas Jasikonis
Posėdžio darbotvarkė:
Procedūriniai klausimai
• Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
• Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1. 2020 m. Lietuvos čempionato, Lietuvos Taurės ir kitų motokroso varžybų aptarimas.
2. 2021 m. Lietuvos motokroso taisyklių svarstymas, tvirtinimas
3. 2021 m. Lietuvos motokroso čempionato varžybų nuostatų, kalendoriaus svarstymas ir
tvirtinimas
4. Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021” varžybų nuostatų, kalendoriaus svarstymas ir
tvirtinimas.
5. Lietuvos Vaikų Taurės varžybos
6. Vaikų motokroso treniruočių organizavimas.
7. Kitų motokroso varžybų kalendoriaus svarstymas ir tvirtinimas
8. Kiti klausimai
Procedūriniai klausimai.
Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
Siūlyta: Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Karolis Sakalauskas, sekretore – Giedrė Janušauskė
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Susirinkimo pirmininkas – Karolis Sakalauskas, sekretorė – Giedrė Janušauskė
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūlyta: Į darbotvarkės kitus klausimus įtraukti :
1.1. 2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato prizininkų tvirtinimas
1.2. 2020 m. Moterų klasės dalyvių pagerbimas 2020 m. apdovanojimų vakaro metu
Siūlyta 5 ir 6 klausimus perkelti į 2 ir 1, kad galėtų dalyvauti R.Jasikonis
Siūlyta: tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Vaikų motokroso treniruočių organizavimas
2. Lietuvos Vaikų Taurės varžybos
3. 2020 m. Lietuvos Čempionato, Lietuvos Taurės ir kitų motokroso varžybų aptarimas.
4. 2021 m. Lietuvos motokroso taisyklių svarstymas, tvirtinimas
5. 2021 m. Lietuvos motokroso čempionato varžybų nuostatų svarstymas ir tvirtinimas
6. Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021” varžybų nuostatų svarstymas ir tvirtinimas.
7. 2021 m. Lietuvos motokroso varžybų kalendoriaus svarstymas ir tvirtinimas
8. Kiti klausimai:
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8.1.
8.2.
8.3.

2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato ir Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2020“
galutinių rezultatų tvirtinimas
2020 m. Moterų klasės dalyvių pagerbimas 2020 m. apdovanojimų vakaro metu
2021 m. licencijų kainų nustatymas

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę
1. Vaikų motokroso treniruočių organizavimas
2. Lietuvos Vaikų Taurės varžybos
3. 2020 m. Lietuvos Čempionato, Lietuvos Taurės ir kitų motokroso varžybų aptarimas.
4. 2021 m. Lietuvos motokroso taisyklių svarstymas, tvirtinimas
5. 2021 m. Lietuvos motokroso čempionato varžybų nuostatų svarstymas ir tvirtinimas
6. Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021” varžybų nuostatų svarstymas ir tvirtinimas.
7. 2021 m. Motokroso varžybų kalendoriaus svarstymas ir tvirtinimas
8. Kiti klausimai:
8.1.
2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato ir Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2020“
galutinių rezultatų tvirtinimas
8.2.
2020 m. Moterų klasės dalyvių pagerbimas 2020 m. apdovanojimų vakaro metu
8.3.
2021 m. licencijų kainų nustatymas
1. Vaikų motokroso treniruočių organizavimas
2020 m. Vaikų stovyklos treneris Rolandas Jasikonis trumpai apžvelgė įvykusią vaikų stovyklą.
Informavo, kad atsiliepimai iš dalyvių puikūs ir yra didelis poreikis vaikų stovykloms.
Planuojama organizuoti 3-4 stovyklas. Dienos arba su viena nakvyne. Organizuoti stovyklas
mokinių atostogų metu ar savaitgaliais. Kaskart po kiekvienos stovyklos tobulinti treniruočių
stovyklos
2. Lietuvos Vaikų Taurės varžybos
Siūlyta: 2021 m. organizuoti vaikų Motokroso Taurės varžybas, kurios vyktų vasaros menesiais,
vidury savaitės. Planuojami 3-4 etapai, dalyvaujančios klasės nuo 50 cm3 iki 85 cm3, t.y. nuo 4
m iki 15 m. Siūlyta susisiekti su galimais organizatoriais dėl varžybų organizavimo, sąlygų
derinimo. Iki artimiausio komisijos posėdžio pateikti vaikų Motokroso Taurės varžybų nuostatų
projektą, siūlymą dėl pagalbos varžybų organizatoriams, preliminarų varžybų kalendorių
Nutarta: 2021 m. organizuoti vaikų Motokroso Taurės varžybas, kurios vyktų vasaros menesiais,
vidury savaitės. Planuojami 3-4 etapai, dalyvaujančios klasės nuo 50 cm3 iki 85 cm3, t.y. nuo 4
m iki 15 m. Susisiekti su galimais organizatoriais dėl varžybų organizavimo, sąlygų derinimo. Iki
artimiausio komisijos posėdžio pateikti vaikų Motokroso Taurės varžybų nuostatų projektą,
siūlymą dėl pagalbos varžybų organizatoriams, preliminarų varžybų kalendorių
3. 2020 m. Lietuvos Čempionato, Lietuvos Taurės ir kitų motokroso varžybų
aptarimas.
Aptartas 2020 m. Lietuvos Čempionatas, Lietuvos Taurės varžybos. Aptarta, kad viso sezono
metu buvo laiko matavimo klaidų, varžybų sekretorė turėjo atlikti darbus, kuriuos privalo atlikti
laiko matavimo kontrolės komanda. Taip pat pastebėta, kad į varžybų nuostatus buvo įrašytas
Virginijus Visockis, kuris turi FIM tarptautinės kategorijos teisėjo licenciją, tačiau ne visose
varžybose jis dirbo, o tai reiškia, kad dirbo teisėjai neturintys teisėjo licencijų. Įvardinta, kad kai
kurios trasos yra per greitos, vidutinis greitis arti 60km/val, todėl rekomenduojama įrengti
papildomas kliūtis greičio mažinimui. Rokiškio varžybose buvo problema dėl įgarsinimo, prizininkų
skelbimo ir komentavimo, todėl bus teikiamas siūlymas dėl garso kokybės gerinimo. Taip pat ne
visose trasose buvo tinkama apdovanojimų sienelė, varžybų įvaizdis. Siūloma Lietuvos
Čempionato etapams įvesti privalomus matmenis apdovanojimų sienelei, įvaizdžio kūrimui,
kadangi dirbant media komandai čempionato įvaizdis matomas plačiai visuomenei.
Iš konferencinio posėdžio atsijungė R.Jasikonis
4. 2021 m. Lietuvos motokroso taisyklių svarstymas, tvirtinimas
Gautas prašymas dėl Mėgėjų klasių, kuriame siūloma mėgėjus skirstyti ne pagal motociklo
galingumą, bet pagal sportininkų amžių.
Siūlyta: Mėgėjų klases skirtyti ne pagal motociklo galingumą, bet pagal sportininkų amžių.
Siūlymui nepritarta (už - 1, prieš - 4, susilaikė – 0)
Nutarta: Palikti mėgėjų klases, pagal 2020 m. Lietuvos motokroso taisykles. Diskusiją pratęsti
apie klasių pakeitimą 2021 metais.
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Siūlyta: Mėgėjų klasių pavadinimus iš „MX1M“, „MX2M“ ir „OpenM“ pakeisti į „MX1B“, „MX2B“
ir „OpenB“, Pradedančiųjų klasių - iš „MX1 Pradedantieji“ ir „MX2 Pradedantieji“ pakeisti į „MX1C“
ir „MX2C“. Quad Mėgėjų klasės pavadinimą „Quad M“ pakeisti į „Quad B“.
Siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 1, susilaikė – 1)
Nutarta: Mėgėjų klasių pavadinimus iš „MX1M“, „MX2M“ ir „OpenM“ pakeisti į „MX1B“, „MX2B“
ir „OpenB“, Pradedančiųjų klasių - iš „MX1 Pradedantieji“ ir „MX2 Pradedantieji“ pakeisti į „MX1C“
ir „MX2C“. Quad Mėgėjų klasės pavadinimą „Quad M“ pakeisti į „Quad B“.
Siūlyta: įtraukti punktą į 2021 m. Lietuvos motokroso taisykles dėl „MX1M“, „MX2M“ ir „OpenM“
klasių ir jo redakciją išdėstyti taip: „MX1M“, „MX2M“ ir „OpenM“ (nuo 2021 m. „MX1B“, „MX2B“
ir „OpenB“) klasių sportininkai, kurie 2020 m. Lietuvos Motociklų kroso Čempionate ir/ar
motokroso varžybose „Lietuvos Taurė 2020“ užėmė keturias (4) prizines vietas (I-II vietas)
etapuose ir/ar bendroje įskaitoje iškovojo prizines (I-II vietos) vietas 2021 m. perkeliami į „MX1“,
„MX2“ ar „Open “ klasę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: įtraukti punktą į 2021 m. Lietuvos motokroso taisykles dėl „MX1M“, „MX2M“ ir „OpenM“
klasių ir jo redakciją išdėstyti taip: „MX1M“, „MX2M“ ir „OpenM“ (nuo 2021 m. „MX1B“, „MX2B“
ir „OpenB“) klasių sportininkai, kurie 2020 m. Lietuvos Motociklų kroso Čempionate ir/ar
motokroso varžybose „Lietuvos Taurė 2020“ užėmė keturias (4) prizines vietas (I-II vietas)
etapuose ir/ar bendroje įskaitoje iškovojo prizines (I-II vietos) vietas 2021 m. perkeliami į „MX1“,
„MX2“ ar „Open “ klasę.
Siūlyta: 2021 m. Lietuvos motokroso taisyklių pakeitimus paryškinti, pateikti LMSF nariams ir
teikti LMSF Tarybai tvirtinti.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: 2021 m. Lietuvos motokroso taisyklių pakeitimus paryškinti, pateikti LMSF nariams ir
teikti LMSF Tarybai tvirtinti.
5. 2021 m. Lietuvos motokroso čempionato varžybų nuostatų, kalendoriaus
svarstymas ir tvirtinimas
Siūlyta: Keisti varžybų dienotvarkę. Šeštadienį iki pietų startuoja „50“, „65“, „85“, po pietų –
Quad ir 750 s/p klasės. Sekmadienį startuoja visos likusios klasės
Bendru sutarimu siūlymui nepritarta (už - 0, prieš - 5, susilaikė – 0)
Nutarta: Nekeisti pasiūlytos dienotvarkės, kadangi bus sunku paruošti tinkamai trasą
sekmadienio varžyboms
Siūlyta: Keisti varžybų dienotvarkę. Šeštadienį iki pietų startuoja „50“, „65“, „85“, po pietų –
mėgėjų, veteranų ir pradedančiųjų klasės. Sekmadienį startuoja visos likusios klasės
Bendru sutarimu siūlymui nepritarta (už - 0, prieš - 5, susilaikė – 0)
Nutarta: Nekeisti pasiūlytos dienotvarkės ir palikti 2020 m. galiojusią LČ varžybų dienotvarkę
Siūlyta: Vaikų klasių neskirstyti pagal amžiaus gupes ir remiantis FIM bei FIM Europe taisyklėmis
Lietuvos Čempionate palikti „50“, „65“ ir „85“ klases
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 1, susilaikė – 0)
Nutarta: Vaikų klasių neskirstyti pagal amžiaus gupes ir remiantis FIM bei FIM Europe
taisyklėmis Lietuvos Čempionate palikti „50“, „65“ ir „85“ klases. Vaikų klasių skirstymą pagal
amžių numatyti Vaikų motokroso taurės varžybose.
Siūlyta: Dėl per mažo dalyvių skaičiaus panaikinti 750 s/p oru aušinamą klasės apdovanojimus
po etapo varžybų. Atsiradus daugiau sportininkų šioje klasėje svarstyti galimybę grąžinti šią klasę
į Čempionato po etapo varžybų apdovanojimus
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 1, susilaikė – 0)
Nutarta: Dėl per mažo dalyvių skaičiaus panaikinti 750 s/p oru aušinamą klasės apdovanojimus
po etapo varžybų. Atsiradus daugiau sportininkų šioje klasėje svarstyti galimybę grąžinti šią klasę
į Čempionato po etapo varžybų apdovanojimus
Siūlyta: 2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato nuostatų pakeitimus paryškinti, pateikti LMSF
nariams ir teikti LMSF Tarybai tvirtinti.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: 2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato nuostatų pakeitimus paryškinti, pateikti LMSF
nariams ir teikti LMSF Tarybai tvirtinti.
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6. Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021” varžybų nuostatų, kalendoriaus
svarstymas ir tvirtinimas.
Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021“ varžybų nuostatai, kalendorius atidedamas iki kito
komisijos posėdžio. Tęsiama diskusija dėl šių varžybų formato, dienotvarkės, pavadinimo.
Sprendimų nepriimta
7. 2021 m. Motokroso varžybų kalendoriaus svarstymas ir tvirtinimas
Siūlyta: Patvirtinti 2021 m. varžybų kalendoriaus projektą. Pateikti LMSF nariams, dar kartą
suderinti su varžybų rengėjais ir pateikti LMSF Tarybai tvirtinti.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti 2021 m. varžybų kalendoriaus projektą. Pateikti LMSF nariams, dar kartą
suderinti su varžybų rengėjais ir pateikti LMSF Tarybai tvirtinti.
8. Kiti klausimai:
8.1.2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato ir Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė
2020“ galutinių rezultatų tvirtinimas
Siūlyta: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato ir Motokroso varžybų „Lietuvos
Taurė 2020“ galutinius rezultatus
Siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0).
Nutarta: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato ir Motokroso varžybų „Lietuvos
Taurė 2020“ galutinius rezultatus. Rezultatai pridedami prie protokolo
8.2.2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato Moterų klasės dalyvių pagerbimas
2020 m. apdovanojimų vakaro metu
Siūlyta: Visas 2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato Moterų klasės dalyves pakviesti į 2020
m. apdovanojimų vakarą ir pagerbti jas įsteigiant atminimo dovanas už dalyvavimą pirmame
Lietuvos Motokroso Čempionate Moterų klasėje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Visas 2020 m. Lietuvos Motokroso Čempionato Moterų klasės dalyves pakviesti į 2020
m. apdovanojimų vakarą ir pagerbti jas įsteigiant atminimo dovanas už dalyvavimą pirmame
Lietuvos Motokroso Čempionate Moterų klasėje. Atminimo dovanos apmokamos iš motokroso
komisijos biudžeto.
8.3.2021 m. licencijų kainų nustatymas
Siūlyta: Siūloma LMSF Tarybai palikti 2020 m. nustatytas licencijų kainas.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 5, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Palikti 2020 m. nustatytas licencijų kainas.

Posėdžio pirmininkas
Karolis Sakalauskas

Protokolą surašė
Giedrė Janušauskė
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