LIETUVOS SUPERMOTO KOMISIJOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Nr. 2019-05-14/9
2019.05.14
Kaunas
Susirinkimo vieta:
Susirinkimo laikas:

Elektrėnai
2019.05.14 18:00 – 19:00 (antradienis)

Supermoto komisijos nariai:

Ruslanas Bykovas
Renata Bykovienė
Justina Tučina
Mantvydas Veliulis

Susirinkimo pirmininkas
Susirinkimo sekretorė

Ruslanas Bykovas
Renata Bykovienė

DIENOTVARKĖ
1. Latvijos supermoto čempionato 1 ir 2 etapo aptarimas.
2. Lietuvos supermoto čempionato 1 etapo dienotvarkė.
3. Kiti klausimai
1.

Latvijos supermoto čempionato 1 ir 2 etapo Madonoje, kuris vyko 2019.05.04-05 dienomis, aptarimas.

Ruslanas Bykovas, dalyvavęs Madonoje 2019.05.05 vykusiame Latvijos supermoto čempionato pirmajame etape,
supažindino supermoto komisijos narius su pastebėtais pažeidimais. Kad nepasikartotų panašios klaidos artėjančiuose
Lietuvos supermoto čempionato dviejuose etapuose, kurie vyks Jelgavoje 2019.07.13-14, pasiūlyta:
1.1. Atšaukti būsimus 2 etapus Jelgavoje šiais metais. Tada liktų Lietuvos supermoto čempionatas 2019 metais su
dviem etapais;
1.2. Atšaukti būsimus 2 etapus Jelgavoje šiais metais ir 1 arba 2 Lietuvos supermoto čempionato etapus perkelti į
Estiją;
1.3. Pasiūlyti LMSF nusiųsti oficialų prašymą LaMSF generaliniam sekretoriui, kad užtikrintų keliamus varžybų
reikalavimus pagal FIM taisykles.
NUTARTA: Pasiūlyti LMSF nusiųsti oficialų prašymą LaMSF generaliniam sekretoriui, kad organizatoriai užtikrintų
keliamus varžybų reikalavimus pagal FIM taisykles.
1.4.

2.

Prašyme LaMSF pateikti tokius reikalavimus:
1.4.1.
Varžybose turi būti visi oficialūs asmenys: distancijos viršininkas – klubo atstovas, vyr.
teisėjas, techninės komisijos teisėjas, vyr. laiko kontrolės teisėjas, varžybų vyr. sekretorė, laukimo zonos
teisėjas, pakankamas skaičius trasos teisėjų. Šie asmenys negali užimti dvejas pareigas arba būti varžybų
dalyviai.
1.4.2.
Techninės apžiūros, laukimo, įvažiavimo į ir iš pitlane zonos turi būti pažymėtos.
1.4.3.
Visa trasa turi būti apsaugota nuo lenktynių.
1.4.4.
Slydimo zonos turi būti apsaugotos nuo žiūrovų.
1.4.5.
Į laukimo zoną dalyviai turi susirinkti likus ne mažiau kaip 5 minutėms iki starto.

Lietuvos supermoto čempionato 1 etapo dienotvarkė.

Pasiūlyta pakeisti pradinę varžybų dienotvarkę, kad iš pradžių važiuotų visos klasės, kurios važiuoja tik asfaltu, o paskui
visos klasės, kurios važiuoja asfaltu ir bekele.
NUTARTA: Patvirtinti varžybų dienotvarkę, kurioje klasės važiuos tokia tvarka: SM Street, SM50, S4, SM Open, SM
Junior, S1, SuperQuad.

3.

Kiti klausimai.
Pasiūlyta priminti dalyviams dėl kilimėlių naudojimo, garso matavimo reikalavimų ir draudimo įsigijimo.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Ruslanas Bykovas

Renata Bykovienė

