LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 21/11
2021 m. gruodžio mėn. 15 d.
Posėdžio vieta: konferenciniu būdu (zoom konferencijų platforma)
Posėdžio pradžia: 21.00 val
Posėdžio pabaiga: 23.00 val
Dalyvauja: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: Karolis Sakalauskas, Nerijus
Sipavičius, Almantas Stepukas, Saulius Stankus
Svečias: Giedrė Janušauskė
Dalyvauja 4 komisijos nariai. Kvorumas: YRA
Posėdžio darbotvarkė:
Procedūriniai klausimai
• Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
• Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
Siūlyta: Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Karolis Sakalauskas, sekretorius – Nerijus
Sipavičius
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Susirinkimo pirmininkas – Karolis Sakalauskas, sekretorius – Nerijus Sipavičius
Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
Siūlyta patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. 2022 m. Lietuvos Motokroso licencijų išdavimo tvarka ir kainų nustatymas
2. 2022 m. Lietuvos Motokroso varžybų kalendoriaus svarstymas ir sudarymas
3. 2022 m. Motokroso varžybų taisyklių svarstymas
4. 2022 m. Lietuvos Motokroso Čempionato nuostatų svarstymas
5. 2022 m. Motokroso varžybų “Lietuvos Taurė 2022” nuostatų svarstymas
6. 2022 m. Motokroso varžybų “Vaikų motokroso Taurė 2022” nuostatų svarstymas
7. Kiti klausimai
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė- 0)
Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę
1. 2022 m. Lietuvos Motokroso licencijų išdavimo tvarka ir kainų nustatymas
2. 2022 m. Lietuvos Motokroso varžybų kalendoriaus svarstymas ir sudarymas
3. 2022 m. Motokroso varžybų taisyklių svarstymas
4. 2022 m. Lietuvos Motokroso Čempionato nuostatų svarstymas
5. 2022 m. Motokroso varžybų “Lietuvos Taurė 2022” nuostatų svarstymas
6. 2022 m. Motokroso varžybų “Vaikų motokroso Taurė 2022” nuostatų svarstymas
7. Kiti klausimai
1. 2022 m. Lietuvos Motokroso licencijų išdavimo tvarka ir kainų nustatymas
Siūlyta: Palikti 2021 m. nustatytas licencijų kainas bei išdavimo tvarką ir siūlyti LMSF Tarybai
tvirtinti.
Metinių licencijų kainos klubų nariams:
• „50", „65", „85" klasės - 20 Eur
• „125", „Moterys", „Quad moterys" klasės - 35 Eur
• „750s/p" - vairuotojas- 50 Eur, priekabininkas - 20 Eur
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• Visos kitos klasės – 70 Eur
Sportininkams, perkantiems licencijas individualiai, metinių licencijų kainos:
• „50", „65", „85" klasės - 30 Eur
• „125", „Moterys", „Quad moterys" klasės - 55 Eur
• "750 s/p" klasė - vairuotojas- 60 Eur, priekabininkas - 30 Eur
• Visos kitos klasės - 90 Eur
Lenktynininkų vienkartinės licencijos kainos:
• „50", „65", „85" klasės - 15 Eur
• 750 s/p klasės sportininkų - vairuotojas - 15 Eur, priekabininkas - 10 Eur
• Visų kitų klasių sportininkams - 25 Eur
Komandoje gali dalyvauti užsienio sportininkai, išskyrus „50“, „65“, „85“ ir „125“ klases, už
kiekvieną sumokant po 200 eurų į LMSF sąskaitą ir nuperkant atitinkamą LMSF licenciją.
Užsienio sportininkai turi turėti savo šalies federacijos sutikimą. Visi komandos sportininkai
privalo turėti metinę LMSF motokroso licenciją.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Palikti 2021 m. nustatytas licencijų kainas bei išdavimo tvarką ir siūlyti LMSF Tarybai
tvirtinti.
Metinių licencijų kainos klubų nariams:
• „50", „65", „85" klasės - 20 Eur
• „125", „Moterys", „Quad moterys" klasės - 35 Eur
• „750s/p" - vairuotojas- 50 Eur, priekabininkas - 20 Eur
• Visos kitos klasės – 70 Eur
Sportininkams, perkantiems licencijas individualiai, metinių licencijų kainos:
• „50", „65", „85" klasės - 30 Eur
• „125", „Moterys", „Quad moterys" klasės - 55 Eur
• "750 s/p" klasė - vairuotojas- 60 Eur, priekabininkas - 30 Eur
• Visos kitos klasės - 90 Eur
Lenktynininkų vienkartinės licencijos kainos:
• „50", „65", „85" klasės - 15 Eur
• 750 s/p klasės sportininkų - vairuotojas - 15 Eur, priekabininkas - 10 Eur
• Visų kitų klasių sportininkams - 25 Eur
Komandoje gali dalyvauti užsienio sportininkai, išskyrus „50“, „65“, „85“ ir „125“ klases, už
kiekvieną sumokant po 200 eurų į LMSF sąskaitą ir nuperkant atitinkamą LMSF licenciją.
Užsienio sportininkai turi turėti savo šalies federacijos sutikimą. Visi komandos sportininkai
privalo turėti metinę LMSF motokroso licenciją.
2. 2022 m. Lietuvos Motokroso varžybų kalendoriaus svarstymas ir sudarymas
Siūlyta: Patvirtinti 2022 m. Lietuvos Motokroso varžybų kalendorių ir teikti LMSF Tarybai
tvirtinti. Preliminarus varžybų kalendorius pridėtas prie protokolo (Priedas Nr. 1)
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti 2022 m. Lietuvos Motokroso varžybų kalendorių ir teikti LMSF Tarybai
tvirtinti. Preliminarus varžybų kalendorius pridėtas prie protokolo (Priedas Nr. 1)
3. 2022 m. Motokroso varžybų taisyklių svarstymas
Siūlyta: Nuo 2023 m. patvirtinti 85cm3 klasės sportininkų amžių nuo 11 iki 14 metų.
(Taisyklių II skyrius, 2.1 punktas)
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Nuo 2023 m. patvirtinti 85cm3 klasės sportininkų amžių nuo 11 iki 14 metų.
(Taisyklių II skyrius, 2.1 punktas)
Siūlyta: Papildyti Taisyklių II skyriaus, 5.21 punktą „Tik mechanikai, signalizuotojai
numatyti teisėjai, ne jaunesni nei 18 metų, turintys leidimus gali būti signalizavimo
techninėje zonoje. Šioje zonoje draudžiama būti neblaiviam“
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Papildyti Taisyklių II skyriaus, 5.21 punktą „Tik mechanikai, signalizuotojai
numatyti teisėjai, ne jaunesni nei 18 metų, turintys leidimus gali būti signalizavimo
techninėje zonoje. Šioje zonoje draudžiama būti neblaiviam“
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Siūlyta: Papildyti Taisyklių II skyriaus , 5.26 punktą.
ruošiant starto vietą prieš starto užtvarą gali būti vienas
iki starto užtvaro“
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Papildyti Taisyklių II skyriaus , 5.26 punktą.
ruošiant starto vietą prieš starto užtvarą gali būti vienas
iki starto užtvaro“

„Su sportininku prieš važiavimą,
sportininko mechanikas, tačiau tik
„Su sportininku prieš važiavimą,
sportininko mechanikas, tačiau tik

Siūlyta: Įtraukti į Taisyklių III skyrių , 2.2 punktą 50 elektrinių motociklų klasę, Quad C
(pradedantieji) ir „750 s/p O/A“ klases
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Įtraukti į Taisyklių III skyrių , 2.2 punktą 50 elektrinių motociklų klasę, Quad C
(pradedantieji) ir „750 s/p O/A“ klases
4. 2022 m. Lietuvos Motokroso Čempionato nuostatų svarstymas
Siūlyta: Nuostatuose išsamiai aprašyti techninės ir signalizavimo zonos taisykles ir pristatyti
jas sekančiame komisijos posėdyje
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Nuostatuose išsamiai aprašyti techninės ir signalizavimo zonos taisykles ir pristatyti
jas sekančiame komisijos posėdyje
Siūlyta: 2022 m. Lietuvos motokroso čempionate reikalingi minimum 3 trasos teisėjai, kurie
turėtų nuolatinį radio ryšį su vyr teisėju. Sekančiame posėdyje pristatyti reikalavimus ir
sąlygas šiai pozicijai
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: 2022 m. Lietuvos motokroso čempionate reikalingi minimum 3 trasos teisėjai, kurie
turėtų nuolatinį radio ryšį su vyr teisėju. Sekančiame posėdyje pristatyti reikalavimus ir
sąlygas šiai pozicijai
Siūlyta: 2022 m. Lietuvos motokroso čempionate privalo būti 40 starto vietų
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: 2022 m. Lietuvos motokroso čempionate privalo būti 40 starto vietų
Siūlyta: 2022 m. Lietuvos motokroso čempionate privalo būti
greitosios medicinos pagalbos automobiliui, o jei tai neįmanoma
trasoje, kad prireikus būtų skubiai suteikta pirmoji pagalba
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: 2022 m. Lietuvos motokroso čempionate privalo būti
greitosios medicinos pagalbos automobiliui, o jei tai neįmanoma
trasoje, kad prireikus būtų skubiai suteikta pirmoji pagalba

užtikrintas privažiavimas
įrengti medicinos punktą
užtikrintas privažiavimas
įrengti medicinos punktą

Siūlyta: Dėl itin mažo dalyvių skaičiaus panaikinti „Quad Moterys“ klasę 2022 m. Lietuvos
motokroso čempionate
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Dėl itin mažo dalyvių skaičiaus panaikinti „Quad Moterys“ klasę 2022 m. Lietuvos
motokroso čempionate
5. 2022 m. Motokroso varžybų “Lietuvos Taurė 2022” nuostatų svarstymas
Siūlyta: Į motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2022“ nuostatus įtraukti „50 elektriniai“, Quad
50“, „Quad 100“, „Quad 250“, Quad C“, „750 s/p O/A“ klases. Varžybos vykdomos dvi dienas.
Pirmą dieną dalyvauja šios klasės: „50“ kartu su „50 elektriniai“, „65“, „85“, „125“, „MX1“,
MX1 B“, MX1 C“, „MX2“,„MX2 B“, „MX2 C“, „Moterys“, „Veteranai 40+“, „Veteranai 50+“
Antrą dieną dalyvauja šios klasės: „Quad 50“, „Quad 100“, „Quad 250“, „Quad B“, „Quad C“,
„Quad Moterys“, „Quad“, „Quad Veteranai“, „750 s/p“, „750 s/p veteranai“, „750 s/p O/A“
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Į motokroso varžybų „Lietuvos Taurė 2022“ nuostatus įtraukti „50 elektriniai“, Quad
50“, „Quad 100“, „Quad 250“, Quad C“, „750 s/p OA“ klases. Varžybos vykdomos dvi dienas.
Pirmą dieną dalyvauja šios klasės: „50“ kartu su „50 elektriniai“, „65“, „85“, „125“, „MX1“,
MX1 B“, MX1 C“, „MX2“,„MX2 B“, „MX2 C“, „Moterys“, „Veteranai 40+“, „Veteranai 50+“
Antrą dieną dalyvauja šios klasės: „Quad 50“, „Quad 100“, „Quad 250“, „Quad B“, „Quad C“,
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„Quad Moterys“, „Quad“, „Quad Veteranai“, „750 s/p“, „750 s/p veteranai“, „750 s/p O/A“
6. 2022 m. Motokroso varžybų “Vaikų motokroso Taurė 2022” nuostatų
svarstymas
Klausimas perkeltas į kitą komisijos posėdį
7. Kiti klausimai
Kitų klausimų nebuvo
PRIEDAI:
Nr. 1. 2022 m. Lietuvos Motokroso varžybų kalendorius

Posėdžio pirminkas
Karolis Sakalauskas

Posėdžio sekretorius
Nerijus Sipavičius
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