LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 21/01
2021 m. vasario mėn. 9 d.
Posėdžio vieta: konferenciniu būdu (zoom programa)
Po s ė d ž i o p ra d ž i a : 2 0 2 1 . 0 2 . 0 9 2 1 : 0 0 va l .
Po s ė d ž i o p a b a i g a : 2 0 2 1 . 0 2 . 0 9 2 2 . 3 0 va l .

DALYVAUJA: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: Karolis Sakalauskas, Nerijus
Sipavičius, Marius Stasiškis, Saulius Stankus.
Svečiai: Prezidentas Robertas Benediktavičius
Dalyvauja 4 komisijos nariai. Kvorumas: YRA
Posėdžio darbotvarkė:
Procedūriniai klausimai
• Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
• Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021” varžybų nuostatų, kalendoriaus svarstymas ir
tvirtinimas.
2. Motokroso varžybų „Semos Taurė 2021“ ir „Utenos miesto Taurė“ prašymų organizuoti
varžybas svarstymas
3. Kiti klausimai
Procedūriniai klausimai.
Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
Siūlyta: Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Robertas Benediktavičius, sekretorius – Karolis
Sakalauskas
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Susirinkimo pirmininkas – Robertas Benediktavičius, sekretorius – Karolis Sakalauskas
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūlyta: Į darbotvarkės kitus klausimus įtraukti :
3.1.
LMSF Motociklų kroso standartų papildymas/pakeitimas (Lietuvos motokroso taisyklių
papildymas/pakeitimas. )
Siūlyta patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021” varžybų nuostatų, kalendoriaus svarstymas ir
tvirtinimas.
2. Motokroso varžybų „Semos Taurė 2021“ ir „Utenos miesto Taurė“ prašymų organizuoti
varžybas svarstymas
3. Kiti klausimai
3.1.
LMSF Motociklų kroso standartų papildymas/pakeitimas

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
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Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę
1. Motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021” varžybų nuostatų, kalendoriaus svarstymas ir
tvirtinimas.
2. Motokroso varžybų „Semos Taurė 2021“ ir „Utenos miesto Taurė“ prašymų organizuoti
varžybas svarstymas
3. Kiti klausimai
3.1.
LMSF Motociklų kroso standartų papildymas/pakeitimas
1. Motokroso varžybų „Lietuvos
svarstymas ir tvirtinimas.

Taurė

2021”

varžybų

nuostatų,

kalendoriaus

Siūlyta: Įtraukti į motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021“ nuostatus: „Kiekvienam važiavimui
laisvų startinio užtvaro sekcijų kiekis turi atitikti toje klasėje/grupėje sportininkų, dalyvavusių
kvalifikacijoje, kiekiui, bet neturi viršyti 40 solo klasėms ir 30 „Quad“ ar motociklų su priekaba
klasėms. Lietuvos Taurės varžybose jungtinės klasės neskiriamos kai sportininkų solo klasėse yra
iki 45 sportininkų, Quad - iki 35 motociklų. Netelpantys į bendrą startą statomi antroje starto
zonos linijoje už priekyje startuojančių.“
Patvirtinti motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021“ varžybų kalendorių ir nuostatus.
Siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 1, susilaikė – 0)
Nutarta: Įtraukti į motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021“ nuostatus: „Kiekvienam važiavimui
laisvų startinio užtvaro sekcijų kiekis turi atitikti toje klasėje/grupėje sportininkų, dalyvavusių
kvalifikacijoje, kiekiui, bet neturi viršyti 40 solo klasėms ir 30 „Quad“ ar motociklų su priekaba
klasėms. Lietuvos Taurės varžybose jungtinės klasės neskiriamos kai sportininkų solo klasėse yra
iki 45 sportininkų, Quad - iki 35 motociklų. Netelpantys į bendrą startą statomi antroje starto
zonos linijoje už priekyje startuojančių.“
Patvirtinti motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2021“ varžybų kalendorių ir nuostatus.
Priedas Nr.1
2. Motokroso varžybų „Semos Taurė 2021“ ir „Utenos miesto Taurė 2021“ prašymų
organizuoti varžybas svarstymas
Siūlyta: Patvirtinti motokroso varžybų „Semos Taurė 2021“ 2021-04-24 ir „Utenos miesto Taurė
2021“ 2021-09-05 datas, teikti LMSF Tarybai tvirtinti ir įtraukti į metinį kalendorių
Siūlymui pritarta (už - 3, prieš - 1, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti motokroso varžybų „Semos Taurė 2021“ 2021-04-24 ir „Utenos miesto Taurė
2021“ 2021-09-05 datas, teikti LMSF Tarybai tvirtinti ir įtraukti į metinį kalendorių
3. Kiti klausimai.
3.1.LMSF Motociklų kroso standartų papildymas/pakeitimas
Siūlyta: Papildyti LMSF Motociklų kroso standartų papildymas/pakeitimas:
„4.3.Starto užtvaras. Startinio užtvaro ilgis turi būti ne mažesnis kaip 40m. (C,D lygio varžyboms
– 30m.)
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Papildyti LMSF Motociklų kroso standartų papildymas/pakeitimas:
„4.3.Starto užtvaras. Startinio užtvaro ilgis turi būti ne mažesnis kaip 40m. (C,D lygio varžyboms
– 30m.). Priedas Nr.2

Posėdžio pirminkas
Robertas Benediktavičius

Posėdžio sekretorė
Karolis Sakalauskas
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