LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
MOTOCIKLŲ KROSO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 21/03
2021 m. balandžio mėn. 2 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 4 . 0 2 1 9 : 0 0 va l .
Po s ė d ž i o p a b a i g a : 2 0 2 1 . 0 4 . 0 2 2 0 . 3 0 va l .
Dalyvauja: LMSF motociklų kroso komisijos nariai: Karolis Sakalauskas, Nerijus
Sipavičius, Saulius Stankus, Almantas Stepukas.
Svečiai: Prezidentas Robertas Benediktavičius,
Dalyvauja 4 komisijos nariai. Kvorumas: YRA
Procedūriniai klausimai
 Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
Susirinkimo darbotvarkė:
1. 2021 m. Lietuvos motokroso čempionato ir Lietuvos taurės organizavimo problemos.
2. 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: Tvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. 2021 m. Lietuvos motokroso čempionato ir Lietuvos taurės organizavimo problemos.
2. Kiti klausimai
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę
1. 2021 m. Lietuvos motokroso čempionato ir Lietuvos taurės organizavimo problemos.
2. Kiti klausimai

1. 2021 m. Lietuvos motokroso čempionato ir Lietuvos taurės organizavimo
problemos

1.1 Gauti VŠĮ „Mickūnų motokroso parkas“, Aukštaitijos sporto klubo „Porteris“ varžybų
perkelimo ir atšaukimo prašymai.
Siūlyta: Atsižvelgiant į gautus prašymus, Pasaulio motokroso čempionato (MXGP)
pakeitimus siūloma koreguoti motokroso varžybų kalendorių (Priedas Nr.1) ir teikti LMSF tarybai
tvirtinti .
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Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Atsižvelgiant į gautus prašymus, Pasaulio motokroso čempionato (MXGP)
pakeitimus koreguoti motokroso varžybų kalendorių (Priedas Nr.1) ir teikti LMSF tarybai tvirtinti.
1.2. Siūlyta: Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) draudimą renginius
vykdyti su žiūrovai papildyti/pakeisti 2021 Lietuvos motokroso čempionato nuostatas:
2.3. Registruodamiesi LČ etapo varžyboms, sportininkai turi pateikti galiojančią sportininko
licenciją, banko pavedimo kopiją (jei startinis mokestis buvo sumokėtas pavedimu). Registracijos
metu „750 s/p“, „750 s/p Veteranai“ klasės sportininkams suteikiami 2 leidimai sportininkams
(vairuotojas / priekabininkas) ir 4 lydintiems asmenims, visoms kitoms klasėms : 1 leidimas
sportininkui ir 2 leidimai lydintiems asmenims.
16.4. Galiojant SAM sprendimams dėl kurių draudžiami renginiai/varžybos su mažiau negu
300 žiūrovų LČ startinis mokestis vienerioms varžyboms brangsta 5 eur.
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: : Atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) draudimą renginius
vykdyti su žiūrovai papildyti/pakeisti 2021 Lietuvos motokroso čempionato nuostatas:
2.3. Registruodamiesi LČ etapo varžyboms, sportininkai turi pateikti galiojančią sportininko
licenciją, banko pavedimo kopiją (jei startinis mokestis buvo sumokėtas pavedimu). Registracijos
metu „750 s/p“, „750 s/p Veteranai“ klasės sportininkams suteikiami 2 leidimai sportininkams
(vairuotojas / priekabininkas) ir 4 lydintiems asmenims, visoms kitoms klasėms : 1 leidimas
sportininkui ir 2 leidimai lydintiems asmenims.
16.4. Galiojant SAM sprendimams dėl kurių draudžiami renginiai/varžybos su mažiau negu
300 žiūrovų LČ startinis mokestis vienerioms varžyboms brangsta 5 eur.
1.3. Siūlyta: Galiojant SAM sprendimams dėl kurių draudžiami renginiai/varžybos su mažiau
negu 300 žiūrovų 2021 m.Lietuvos motokroso čempionatų organizatoriams skiriama finansinė
parama varžybų organizavimui. Finansinė parama apskaičiuojama pagal formulę: Etape
dalyvusių sportininkų skaičius dauginamas iš 5 – (atimama) 2200= skiriama parama eurais. Pvz:
200 dalyvių *5-2200= 1200 Eur. Lėšos organizatoriui pervedamos po įvykusių varžybų.
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: : Galiojant SAM sprendimams dėl kurių draudžiami renginiai/varžybos su mažiau
negu 300 žiūrovų 2021 m.Lietuvos motokroso čempionatų organizatoriams skiriama finansinė
parama varžybų organizavimui. Finansinė parama apskaičiuojama pagal formulę: Etape
dalyvusių sportininkų skaičius dauginamas iš 5 – (atimama) 2200= skiriama parama eurais. Pvz:
200 dalyvių dauginama iš 5-2200= 1200 Eur. Lėšos organizatoriui pervedamos po įvykusių
varžybų

2. Kiti klausimai
Vaikų stovyklų treniruočių grafikas.
Siūlyta: Perkelti vaikų treniruočių stovyklą iš balandžio 10-11 d. į balandžio 24-25 dieną.
Siūlymui pritarta (už - 4, prieš - 0, susilaikė – 0)
Nutarta: Perkelti vaikų treniruočių stovyklą iš balandžio 10-11 d. į balandžio 24-25 dieną.

Posėdžio pirmininkas
Robertas Benediktavičius

Posėdžio sekretorius
Karolis Sakalauskas

Priedai:

1. Lietuvos motokroso varžybų kalendorius.
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