LIETUVOS SUPERMOTO KOMISIJOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Nr. 2019-04-15/8
2019.04.15
Kaunas
Susirinkimo vieta:
Susirinkimo laikas:

Elektrėnai
2019.04.15 17:30 – 19:30 (pirmadienis)

Supermoto komisijos nariai:

Ruslanas Bykovas
Renata Bykovienė
Justė Tučina
Šarūnas Suchomlinas

Susirinkimo pirmininkas
Susirinkimo sekretorė

Ruslanas Bykovas
Renata Bykovienė

DIENOTVARKĖ
1. Naujų narių pasveikinimas.
2. 2019 metų supermoto komisijos gauto biudžeto skirstymas.
3. 2020 metų Supermoto čempionato varžybų organizatorių ieškojimas, varžybų skaičiaus
didinimas.
4. 2020 metų Lenkijos supermoto čempionato vieno etapo pravedimas Lietuvoje ir Lietuvos
supermoto čempionato vieno etapo pravedimas Lenkijoje.
5. Papildomos klasės
6. Klasių pavadinimų keitimas.
7. Kiti klausimai
1.

Naujų narių pasveikinimas.
Pasveikinti Justė Tučina ir Šarūnas Suchomlinas tapę supermoto komisijos nariais.

2.

2019 metų supermoto komisijos gauto biudžeto skirstymas.
Už metines licencijas surinkta apie 1000 eurų. Supermoto biudžetas dar pasipildys ir iš už vienkartines
licencijas gautų pinigų. Siūloma 2019 metų gautas pajamas paskirstyti taip:
2. 1. Kadangi planuojami du Lietuvos supermoto čempionato etapai, tai šių etapų taurėms skirti 500
eurų – kiekvienam etapui po 250 eurų.
2. 2. 500 eurų skirti apdovanojimų šventei gale sezono.
2. 3. Likusius pinigus palikti kitų metų biudžetui.

Balsavo 4 komisijos nariai:
Už – 4, prieš – 0, susilaikė – 0.
NUTARTA:
Kiekvienam Lietuvos supermoto čempionato etapui skirti po 250 eurų taurėms. 500 eurų skirti
apdovanojimų šventei gale sezono. Likusius pinigus palikti kitų metų biudžetui.
3.

2020 metų Lietuvos Supermoto čempionato varžybų organizatorių ieškojimas, varžybų skaičiaus
didinimas.
Pasiūlyta:
3.1. apžiūrėti Anykščių, Veisiejų ir Smalininkų kartodromus įvertinant trasos tinkamumą supermoto
varžyboms;
3.2. apžiūrėti ir įvertinti įrenginėjamą Speedway bekelės trąsą;
3.3. rengti komercines varžybas.

NUTARTA
Šarūnas Suchomlinas susitiks su Anykščių kartodromo atstovu ir aptars sąlygas. Ruslanas Bykovas ir
Šarūnas Suchomlinas apžiūrės ir įvertins Veisiejų kartodromo sąlygas. Justė Tučina paskambins Smalininkų
kartotodromui ir aptars sąlygas. Speedway kartodromo bekelė bus apžiūrėta vėliau.

4.

2020 metų Lenkijos supermoto čempionato vieno etapo pravedimas Lietuvoje ir Lietuvos supermoto čempionato
vieno etapo pravedimas Lenkijoje.
Norint Lietuvos ir Lenkijos supermoto čempionatų etapą daryti kartu, visų pirma reiktų suvienodinti klases.
Kolkas šitas klausimas paliekamas atviras, kol bus aptartos Lenkijos supermoto čempionato klasės ir galimybė jas
suvienodinti su Lietuvos supermoto čempionato klasėmis. Ruslanas Bykovas susitiks su Lenkijos supermoto
atstovais birželio mėn. Poznan rengiamose varžybose ir aptars galimybes.

5.

Papildomos klasės
Pateiktas pasiūlymas kurti papildomą klasę tiems sportininkams, kuriems jau virš 40 metų. Tokią klasę
Ruslanas Bykovas pasiūlė prijungti prie S1 klasės, o Justė Jučina pasiūlė prijungti prie SM Open klasės per
varžybas. Dar vienas pasiūlymas dėl vyresnių nei 40 metų sportininkų pateiktas, kad sportininkai dalyvauja
norimoje klasėje, o po važiavimo jų rezultatai papildomai būtų vedami dar atskiroje įskaitoje. Klausimas paliktas
atviras.

6.

Klasių pavadinimų keitimas.
Pasiūlyta klasių pavadinimus pakeisti taip, kad pavadinime nebūtų sportininko meistriškumą įvardintų žodžių:
6.1. S1 – liktų tokia kaip ir šiuo metu yra S1 klasė – profesionalai;
6.2. S2 – būtų tokia kaip SM Open klasė – mėgėjai;
6.3. S3 – tokia kaip SM Street
6.4. S4 – liktų tokia kaip ir buvo S4 klasė – profesionalai, kurie važiuoja tik asfaltu, be bekelės.
6.5. SJ – dabartinė SM Junior klasė
6.6. S9 – dabartinė SM50 klasė
Paliktas atviras klausimas, kol išsiaiškinsim, kokios klasės yra kitose šalyse.

7.

Kiti klausimai
Kitas susirinkimas numatytas po Lietuvos supermoto čempionato pirmojo etapo.

LMSF supermoto komisijos pirmininkas
Ruslanas Bykovas

