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AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL REKOMENDACIJOS JUODUPĖS BAJA (II-ASIS BAJA ETAPAS)
SKELBTI NEĮSKAITINIU ETAPU BIKE IR QUAD KLASĖMS

2021 m. gegužės mėn. 17 d. Lietuvos motociklų sporto federacijos Enduro komisijos susirinkimo
metu buvo priimtas sprendimas rekomenduoti Lietuvos BAJA antrojo etapo organizatoriui VŠĮ
„Bekelės Fiesta“ etapą skelbti neįskaitiniu BIKE ir QUAD klasėms remiantis žemiau išdėstytais
faktais:
1. 2021-04-29 renginio organizatorius „Bekelės fiesta“ susisiekė su LMSF komisijos nariu
Alvydu Petrošiumi (FIM teisėjo licencijos Nr. 13811) ir informavo, kad, šiame etape
formuojami greičio ruožai didžiąja savo dalimi skiriasi nuo „Lietuvos BAJA“ nusistovėjusios
greičio ruožų struktūros, kelio dangų ir tt. Taip pat paminėjo, kad GR įveikimo laikas yra per
greitas ir nesaugus QUAD ir BIKE klasėms. Pokalbio metu organizatorius informavo, jog
norėtų kad būtų nuvykta į Juodupę ir patikrintas vienas iš GR ruožų.
2. 2021-05-02 dieną Enduro komisijos narys Alvydas Petrošius nuvyko į planuojamą 5 greičio
ruožą. Buvo pravažiuotas visas greičio ruožas pilna apimtimi pagal organizatoriaus pateiktą
maršrutą.
3. 2021-05-03 dieną Alvydas Petrošius informavo organizatorių, kad jis pritaria organizatoriaus
išsakytai pozicijai, kad trasa yra netinkama tokio pobūdžio ir stiliaus varžyboms. Trasa yra
per greita, per mažai natūralių greičio gesinimo zonų, per mažai navigacinių taškų (KP).
4. Apie trasos įvertinimą buvo informuota Lietuvos automobilių sporto federacija, kuri ėmėsi
iniciatyvos suorganizuoti susitikimą tarp visų procese dalyvaujančių asmenų.
5. 2021-05-03 įvyko susirinkimas „ZOOM“ pagalba, kuriame dalyvavo: LASF Prezidentas
Egidijus Janavičius, „Bekelės fiesta“ vadovas Gediminas Grigaitis, Generalinis renginio
organizatorius Audrius Gimžauskas, bei LMSF Enduro komisijos narys Alvydas Petrošius.
6. Susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai susiję su trasos koregavimu, leisiančiu
numatytus greičio ruožus maksimaliai pritaikyti prie Lietuvos BAJA dalyviams įprastos greičio
ruožų struktūros. Generalinis organizatoris Audrius Gimžauskas informavo kad bus ieškoma
sprendimų situacijai taisyti.
7. LMSF komisijos narys Alvydas Petrošius telefonu susisiekė su Generaliniu renginio
organizatoriumi Audriumi Gimžausku ir pokalbio metu, buvo aptarta, ar jis neprieštarautų
jeigu bus siūloma šį etapą skelbti neįskaitiniu BIKE ir QUAD klasėms dėl šių priežasčių:
a. trasos įveikimo greitis yra nesaugus nurodytoms klasėms .
b. dėl greičio ruožų struktūros, renginys labiau priskiriamas „Sprinto“ stiliui, o ne
nusistovėjusiam ir sportininkams įprasto Lietuvos BAJA formato.
Generalinis organizatorius išsakytai nuomonei neprieštaravo.
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8. Buvo atlikta techninė GR analizė sulyginant Juodupės BAJA su 2020 Lietuvos BAJA vykusiais
šešiais etapais
Juodupė

Greičio ruožų bendras ilgis km.
Asfaltuota danga km.
Kelio punktų kiekis vnt.
Navigavimo intensyvumas
Greičio ribojimai vnt.
Greičio ribojimai km.

VISO
163
20
245

Lietuvos BAJA

0

Vidurkis
36
0
78
546
0

Vidurkio
Skirtumas
-9
20
-37
-68
5

0

0
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VISO
251
0
470

30

Vidurkis
27
3,3
41
614
5

40
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9. 2021-05-17 Enduro komisijos susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas rekomenduoti
renginio organizatoriui „Bekelės fiesta“ Gediminui Grigaičiui numatomą antrą BAJA etapą
paskelbti neįskaitiniu dėl šių priežasčių:
a. Trasa nėra saugi QUAD bei BIKE klasėms dėl savo struktūros ir įveikimo greičio.
b. LMSF Enduro komisija išsako poziciją, kad negalima versti sportininkų važiuoti įskaitinėse
varžybose, jei varžybų trasų struktūros kardinaliai skiriasi nuo įprastinio formato. (pvz.
negalima informuoti dalyvių kad jie važiuos „Cross Country“ etape, bet jiems atvykus,
paaiškėja kad važiuos tik Moto kroso trasoje, arba 100% bekelės varžybose)
10. 2021-05-25 Oficialus antrojo etapo organizatorius „Bekelės fiesta“ pasinaudojo
rekomendaciją ir paskelbė etapą NEĮSKAITINIU BIKE ir QUAD klasėms.
11. Lietuvos motociklų sporto federacija labai vertina naujų renginių organizatorių atsiradimą,
bet tuo pačiu pabrėžia, kad norimos rengti varžybos turi atitikti nusistovėjusiai praktikai tiek
saugumo atžvilgiu, tiek pačių trasų ruošime.
12. Lietuvos BAJA‘i, Taurės statusas yra suteiktas „Bekelės fiesta“ organizuojamoms varžyboms.
13. Pagal LMSF galiojančias taisykles, statusai, tokie kaip čempionatas ar taurė, nėra suteikiami
disciplinoms. Leidimas organizuoti čempionato ar taurės etapus yra suteikiamas
Organizatoriui, o ne disciplinai.
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