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LMSF SUPERMOTO KOMISIJOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
Nr. 2019-11-12/14
2019.11.12
Kaunas
Susirinkimo vieta:
Susirinkimo laikas:

LMSF ofisas, Kaunakiemio g. 5, Kaunas
2019.11.12 16:00 – 19:00 (antradienis)

Supermoto komisijos nariai:

Ruslanas Bykovas
Renata Bykovienė
Mantvydas Veliulis
Justė Tučina
Šarūnas Suchomlinas

LMSF generalinė sekretorė
LMSF prezidentas

Giedrė Janušauskė
Robertas Benediktavičius

Svečiai:

Justinas Kavaliūnas
Nerijus Sipavičius
Taurimas Staniulis

DIENOTVARKĖ
1. Lietuvos Supermoto čempionato 2019 metų sezono apžvalga.
2. Lietuvos Supermoto čempionato 2020 metų kalendoriaus pasiūlymas.
3. Papildomų klasių klausimai.
4. Nuostatų projektas.
5. Supermoto varžybų pravedimo taisyklės 2020.
6. Bendrų etapų LV, PL ir t.t. galimybės.
7. Kiti klausimai

Siūlyta: Posėdžio pirmininku paskirti Ruslaną Bykovą
Siūlymui pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė - 0)
Nutarta: Posėdžio pirmininku paskirti Ruslaną Bykovą
Siūlyta: Posėdžio sekretore paskirti Renatą Bykovienę
Siūlymui pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė - 0)
Nutarta: Posėdžio sekretore paskirti Renatą Bykovienę

DIENOTVARKĖS KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMAS
1.

Lietuvos Supermoto čempionato 2019 metų sezono apžvalga.
1.1. 1 etape Aukštadvaryje vyr. komisaru buvo Mantvydas Veliulis. Pasak jo, Aukštadvario etapo
problemos jau buvo išdiskutuotos ankstesniame susirinkime, pamokos išmoktos, geriausias
paskutinis etapas Smalininkuose, todėl reiktų jį laikyti pavyzdiniu.
1.2. 2 ir 3 etapai vykę Jelgavoje buvo prasčiausi, kokie tik buvo suorganizuoti Lietuvos Supermoto
čempionato etapai. Juose vyr. komisare buvo Justina Tučina. Pasak jos ir ten dalyvavusių
supermoto komisijos narių, akivaizdžios organizavimo spragos – neapsaugota trasa, laiko
matavimo komandos prastai atliktas darbas, techninės apžiūros nebuvimas.
1.3. 4 etapas Smalininkuose, kuriame vyr. komisare buvo Justina Tučina, buvo geriausiai
suorganizuotos 2019 metų Lietuvos Supermoto čempionato varžybos.

Informacija išklausyta.
2.

Lietuvos Supermoto čempionato 2020 metų kalendoriaus pasiūlymas.

Svarstoma organizuoti Europos SuperMoto čempionato etapą Smalininkuose, kuris vyktų kartu su Lietuvos
čempionatu. Pasiūlymo sąmata pateikta Taurimui Staniuliui. Pasitaręs su rėmėjais greitu metu T. Staniulis pateiks
atsakymą.
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Siūlomas toks preliminarus 2020 metų Lietuvos SuperMoto čempionato kalendorius:
Etapas
1

Data
2020.05.23

2

2020.05.24

3
4

2020.06.13 arba
2020.06.27
2020.07.25

5

2020.08.22-23

3.

LT+Baltijos šalių
čempionatai
LT+Baltijos šalių
čempionatai
LT

Vieta
Kuršėnai
Kuršėnai
Alytus, miesto gatvėmis

LT

Tauragė, miesto gatvėmis

LT

Smalininkų kartodromas

Organizatorius
Sūduvos motokroso klubas – Justina
Tučina
Sūduvos motokroso klubas – Justina
Tučina
Alytaus motokroso klubas „Devyniukė“ –
Nerijus Sipavičius
VŠĮ „Greičio noras“ – Rimgaudas
Gruzdys
Taurimas Staniulis

Papildomų klasių klausimai.
3.1. Siūlyta: Nauja klasė „Keturračių mėgėjai“.
Kadangi keturračių dalyvių buvo vos keletas, tai nėra kaip skelti mažą klasę į dvi klases.
Papildomą klasę organizatorius gali sukurti atskiroms varžyboms.
Siūlymui nepritarta (už – 0, prieš – 5, susilaikė - 0).
NUTARTA: Nekurti naujos keturračių klasės.
3.2. Siūlyta: S4 ir SM Street klases perkvalifikuoti, nes dabar klasės suskirstytos pagal motociklų
parametrus, bet būtų teisingiau ir saugiau skirstyti pagal sportininko patirtį / pasiruošimo lygį.
Pasiūlyta SM Street sugriežtinti reglamentą, o S4 klasę skirti į dvi klases – S4 ir S4 Open. S4
Open galėtų važiuoti tik LMSF licenciją turintys pradedantieji sportininkai, kol per sezoną
važiavimuose užims dvi prizines (1, 2, 3) vietas. Užėmę bent dvi prizines vietas perkeliami į S4 ar
kitą aukštesnę klasę tik kitą sezoną.
Siūlymui pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė - 0).
NUTARTA: Sukurti S4 Open klasę.
3.3. Siūlyta: Nauja klasė tiems, kurių amžius 40 ir daugiau „SMS“.
Europos Supermoto čempionate sudaryta veteranų / senjorų klasė „SMS“ tiems, kam virš 40.
Lietuvoje taip pat keletas SuperMoto važiuotojų yra vyresni nei 40 metų, bet ar pakankamai
norinčiųjų važiuoti atskiroje klasėje, dar neaišku.
Siūlymui nepritarta (už – 1, prieš – 3, susilaikė - 1).
NUTARTA: Šiemet dar nekurti „SMS“ senjorų klasės.

3.4. Siūlyta: Nauja klasė „Pitbike“, kurioje važiuoti galima keturtakčiais motociklais sportininkams
nuo 15 metų amžiaus. Ši klasė būtų LMSF SuperMoto taurės klasė. Varžybose Pitbike klasę leisti
su SM Street klase.
Siūlymui pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė - 0).
NUTARTA: Sukurti Pitbike klasę.
4.

Nuostatų projektas.
Siūlyta: Perrašyti nuostatus pakeičiant informacijos išdėstymą, pakeičiant aptartus pakeitimus ir išversti
nuostatus į anglų kalbą. Nuostatų projektą paruoš Justinas Kavaliūnas.

Siūlymui pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė - 0)
NUTARTA: Perrašyti nuostatus pakeičiant informacijos išdėstymą, pakeičiant aptartus pakeitimus ir išversti
nuostatus į anglų kalbą. Nuostatų projektą paruoš Justinas Kavaliūnas.

5.

Supermoto varžybų pravedimo ir organizavimo taisyklės 2020.
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5.1. Siūlyta: Parašyti taisykles, ko reikia LMSF motosporto šakų varžybų organizatoriams.
NUTARTA: Ruslanas Bykovas paruoš taisykles varžybų organizatoriams.
5.2. Siūlyta: Paruošti ataskaitas varžybų teisėjams.
NUTARTA: Ruslanas Bykovas paruoš ataskaitas varžybų teisėjams.
6.

Bendrų etapų LV, PL ir t.t. galimybės.
6.1. Remiantis dviejų paskutinių metų latvių organizuotų varžybų kokybe, su latviais būtų sudėtinga
gerai suorganizuoti ir pravesti varžybas. Todėl 2020 metais Lietuvos SuperMoto čempionato
etapų kartu su latviais neplanuojame.
6.2. Lenkai nerodo noro turėti bendrą etapą 2020 metais.
6.3. Siūlyta: Baltijos šalių čempionatą pravesti kartu su latviais ir estais padarant po vieną etapą
kiekvienoje šalyje, kai vyks tos šalies SuperMoto čempionato etapas. Baltijos šalių čempionato
įskaitoje būtų tik tos klasės, kurios sutampa visose trijose šalyse.
Siūlymui pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė - 0)
NUTARTA: Baltijos šalių čempionatą pravesti kartu su latviais ir estais padarant po vieną etapą
kiekvienoje šalyje, kai vyks tos šalies SuperMoto čempionato etapas. Baltijos šalių čempionato
įskaitoje
būtų
tik
tos
klasės,
kurios
sutampa
visose
trijose
šalyse.

7.

Kiti klausimai
7.1. Komandinių taškų skaičiavimas.
Siūlyta: Skaičiuoti pagal naują skaičiavimo sistemą imant komandos (tarkim, septynių) geriausių
važiuotojų taškus, nesvarbu kurioje klasėje jie važiuoja. Tokiu būdu nebūtų tiek daug
besijaučiančių nereikalingais komandoje.
Užvirus diskusijai dėl komandinių taškų skaičiavimų, šis klausimas liko atviras.

LMSF SuperMoto komisijos pirmininkas
Ruslanas Bykovas
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