LMSF Enduro komisijos posėdžio protokolo Nr. 2020/01 priedas Nr. 5

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
LMSF Enduro komisija
2020.01.21
Nutarimas dėl LMSF Enduro licencijų kainų ir komandų
registravimo 2020 metams
Šio nutarimo normos yra privalomos visiems sportininkams, norintiems įsigyti LMSF Enduro sportininkų licencijas
ir užregistruoti komandas.
Enduro licencija galioja Lietuvos cross country ir Enduro čempionatuose, Cross Country, Enduro, Enduro sprint
taurėse, bei C, D lygio Enduro varžybose.
LMSF Enduro komisija nustato šias 2020 metų LMSF Enduro sportininkų licencijų kainas nuo 2020 m. sausio mėn.
1 d. iki 2020 m. kovo mėn. 10 d.

1. Metinės Enduro licencijos kaina LMSF nariams:
• 85 cc, E14+, E16+ - 15 Eur
• Visos kitos klasės - 60 eur
2. Metinės Enduro licencijos kaina sportininkams važiuojantiems individualiai:
• 85 cc , E14+, E16+ - 25 Eur;
• Visos kitos klasės - 80 Eur
3. Jeigu sportininkas niekada nėra turėjęs LMSF metinės arba vienkartinės licencijos motociklų sporte, metinės licencijos
kaina - 40 Eur;
4. “A” ir “B” kategorijų varžybose vienkartinės (vienerių varžybų) licencijos kaina - 30 Eur;
5. „C“ ir „D“ kategorijų varžybose vienkartinės (vienerių varžybų) licencijos kaina - 15 Eur;
6. Sportininkams, turintiems LMSF 2020 metų kitų motosporto šakų metines licencijas ir norintiems dalyvauti Enduro
disciplinų varžybose, vienkartinės(vienerių varžybų) licencijos kaina - 20 Eur.
7. Komandos formavimas :
• Registruodami komandą, klubai turi būti sumokėję LMSF metinį nario mokestį.
• Komandos registravimo mokestis ne LMSF nariams 200 Eur.
• Klubai turi būti sumokėję pinigus už sportininkų licencijas ir raštiškai pranešti komandos sudėtį LMSF ne vėliau,
kaip iki 2020.03.10.
• Klubai formuojantys komandą ar į komandinę sudėtį papildomai įtraukiantys naujus sportininkus nuo
2020.03.10 iki 2020.06.01(Sąlyga: neturi būti praėję daugiau kaip pusė tos disciplinos varžybų kuriai
registruojama komanda, ar papildomai įtraukiami sportininkai) turi sumokėti 150 Eur mokestį. Šie pinigai
keliauja į Enduro komisijos biudžetą.
• Nuo 2020.06.01 komandinės paraiškos nebepriimamos.
8. Įsigyjantiems licencijas po 2020 m. kovo mėn. 10 d. licencijos kaina didėja 20 % (dvidešimt procentų).
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