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DIENOTVARKĖ
1. Praėjusių etapų aptarimas, trūkumai, pasiūlymai.
2. 2019 m. kalendoriaus ruošimas, kandidatų į varžybų organizatorius aptarimas.
3. 2019 m. varžybų nuostatų projekto ruošimas.
4. Startinio mokesčio ir licencijų kainų nutarimas.
5. Kiti klausimai.

1.

Praėjusių etapų aptarimas, trūkumai, pasiūlymai
2018 metais įvyko 7 Lietuvos supermoto čempionato ir taurės etapai – Aukštadvaryje, 2 etapai Madonoje
(Latvijoje), Elektrėnuose, 2 etapai Šiauliuose ir Speedway Elektrėnuose.
Aukštadvaryje buvo labai gerai suorganizuotos varžybos.
Speedway kartodrome 2018 metais 1 etapą organizavęs Vytautas Leščiauskas patyrė nuostolių, nes
susirinko per mažai dalyvių, o varžybos labai užsitęsė.
Elektrėnuose – gerai suorganizuotos varžybos.
Šiauliuose – 1 etapas buvo sutrumpintas dėl liūties. 2 etapas buvo labai prastai suorganizuotas –
organizatorius neįvykdė daug reikalavimų prieš varžybas, teisėjai sprendė iškilusias problemas prieš pat
varžybas. (Kartodromas nebeatitinka minimalių reikalavimų varžyboms, asfaltas ištrupėjęs).
Madonoje – prastai suorganizuotos varžybos, neatitinkančios Lietuvos Supermoto varžybų organizavimo
reikalavimų, teisėjų ir administravimo trūkumas.

2.

2019 m. kalendoriaus ruošimas, kandidatų į varžybų organizatorius aptarimas.
SVARSTYTA:
2.1.
Galimi kandidatai organizuoti varžybas Justė Tučina (Sūduvos klubas), LSMA, Rolandas
Vaivada.
2.2.
Numatomi etapai:
2.2.1. Gegužės 18 d. – Aukštadvaris (Justė Tučina „Sūduvos klubas“)
2.2.2. Birželio 15 d. – Ariogala (Rolandas Vaivada)
2.2.3. Liepos 6 d. – Elektrėnai (LSMA);
2.2.4. Rugpjūčio 24 d. – Bikernieki (Justė Tučina „Sūduvos klubas“)
2.2.5. Rugsėjo 15 d. – derybos dėl Speedway (LSMA ir Justė Tučina „Sūduvos
klubas“);

3.

2019 m. varžybų nuostatų projekto ruošimas.
SVARSTYTA ir NUTARTA:
3.1. Klasės
3.1.1. 2019 metais įtraukti šias klases į Lietuvos Supermoto čempionato ir taurės nuostatus
3.1.1.1. SuperQuad – Lietuvos Supermoto taurės klasė;
3.1.1.2. SM Junior – Lietuvos Supermoto taurės klasė;
3.1.1.3. SM50 – Lietuvos Supermoto taurės klasė.

3.2. Komandinė įskaita –
3.2.1. Komandos nariai, kurie neša taškus komandinėje įskaitoje:
3.2.1.1.

S1 klasės 2 rezultatyviausi sportininkai,

3.2.1.2.

SM Open klasės 1 rezultatyviausi sportininkai,

3.2.1.3.

S4 klasės 1 rezultatyviausi sportininkai,

3.2.1.4.

SM Street klasės 1 rezultatyviausi sportininkai,

3.2.1.5.

SuperQuad klasės 1 rezultatyviausi sportininkas.

3.2.2. Taškai – 5 rezultatyviausi komandos nariai neša taškus komandinėje įskaitoje:
3.2.2.1.

S1 klasės taškus dauginam iš koeficiento 2,

3.2.2.2.

SM Open klasės taškus dauginam iš koeficiento 1,

3.2.2.3.

S4 klasės taškus dauginam iš koeficiento 1,

3.2.2.4.

SM Street klasės taškus dauginam iš koeficiento 1,

3.2.2.5.

SuperQuad klasės taškus dauginam iš koeficiento 1.

3.3. Klasių sujungimas varžybų metu –
3.3.1. jeigu klasėje užsiregistruoja 2-5 dalyviai, tai vyr. komisaras turi sujungti klases (S1 ir SM
Open; S4 ir SM Street);
3.3.2. jeigu klasėje užsiregistruoja tik 1 dalyvis, tai jis perkeliamas į kitą klasę vyr. komisaro
nutarimu.
3.4. Apranga – sportininkui privaloma startuoti su moto batais, homologuotu šalmu pagal ES
standartus, pirštinėmis, akiniais, rekomenduojama odinė apranga (1 arba 2 dalių).
3.5. Startinis numeris ant motociklo ir ant nugaros turi sutapti su registracijos metu pateiktu numeriu.
3.6. DNF – jeigu dalyvis įveikia mažiau nei 50 proc. trasos, tai taškų jis negauna už šitą važiavimą.
3.7. Viso čempionato ir taurės įskaita apskaičiuojama išbraukiant vieno prasčiausio važiavimo
rezultatą.
3.8. Reikalavimai varžybų organizavimui:
3.8.1. Mažiausiai 7 trasos teisėjai;
3.8.2. Techninė apžiūra – garso matavimas (turi atitikti FIM Europe reikalavimus);
3.8.3. Laiko matavimas ir televizorius, kuriame tiesiogiai rodo dalyvių rezultatus;
3.8.4. Maitinimas;
3.8.5. Vyr. komisaras;
3.8.6. Sekretoriatas su įranga (stalas, kėdė, spausdintuvas, elektra);
3.8.7. Garsas (bent kolonėlė ir mikrofonas), rekomenduojamas ir komentatorius;
3.8.8. Skelbimo lenta;
3.8.9. Renginio draudimas;
3.8.10. Greitoji pagalba (B lygio);
3.8.11. Aiškiai sužymėta trasa, trasos planas.
4.

Startinio mokesčio ir licencijų kainų svarstymas.
SVARSTYTA:
4.1. Startinio mokesčio ir nuolaidų dydžiai bei kitos mokėjimo sąlygos nustatomos LMSF Supermoto
komisijos. Kainos S1, SM Open, S4, SM Street, SuperQuad klasėms:
4.1.1. Metinių licencijų kainos komandų nariams 70 Eur;
4.1.2. Sportininkams, perkantiems licencijas individualiai, metinių licencijų kaina – 90 Eur.
4.1.3. Lenktynių metu galima įsigyti vienkartinę licenciją, kurios kaina yra 25 Eur.
4.1.4. Turint kitas LMSF licencijas – 10 Eur.
4.1.5. Iš anksto užsiregistravus varžybų etapui, startinis mokestis vienerioms varžyboms yra
60 Eur, pervedant pinigus į rengėjo sąskaitą iki paskutinio ketvirtadienio prieš varžybas
23:59 val. Pinigai atitenka etapo varžybų rengėjui.
4.1.6. Registruojantis varžybų dieną ar nesumokėjus išankstinės registracijos mokesčio,
startinis mokestis vienerioms varžyboms yra 70 Eur. Pinigai atitenka etapo varžybų
rengėjui.

4.2. Kainos SM Junior ir SM50 klasėms:
4.2.1. Metinių licencijų kainos komandų nariams 20 Eur;
4.2.2. Sportininkams, perkantiems licencijas individualiai, metinių licencijų kaina – 40 Eur.
4.2.3. Lenktynių metu galima įsigyti vienkartinę licenciją, kurios kaina yra 15 Eur.
4.2.4. Turint kitas LMSF licencijas – 10 Eur.
4.2.5. Iš anksto užsiregistravus varžybų etapui, startinis mokestis vienerioms varžyboms yra
30 Eur, pervedant pinigus į rengėjo sąskaitą iki paskutinio ketvirtadienio prieš varžybas
23:59 val. Pinigai atitenka etapo varžybų rengėjui.
4.2.6. Registruojantis varžybų dieną ar nesumokėjus išankstinės registracijos mokesčio,
startinis mokestis vienerioms varžyboms yra 35 Eur. Pinigai atitenka etapo varžybų
rengėjui.
5.

Kiti klausimai.
SVARSTYTA:
5.1. Suvažiavimui pasiūlyti kandidatus į supermoto komisijos narius: Justė Tučina, Šarūnas
Suchomlinas, Rolandas Vaivada.
5.2. Startinių numerių sąrašas. Sudaryti naują startinių numerių sąrašą.
5.2.1. Pirmenybė numerio rezervavimui suteikiama tam sportininkui, kuris išsiperka metinę
LMSF licenciją arba 2018 metais važiavo su šituo numeriu.
5.2.2. Neišperkant licencijos, numeris laikomas dvejus metus.
5.2.3. Numerius 1, 2, 3 gali pasirinkti tik 2018 metais pirmas tris vietas bendroj įskaitoj užėmę
sportininkai.

LMSF supermoto komisijos pirmininkas
Ruslanas Bykovas

