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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2013-04 

2013.03.20 
 

 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2013.03.20 d. 18.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.45 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
LASF vice prezidentas - Rolandas Dovidaitis; 
Komitetų pirmininkai  - Eduardas Jakas, Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis, 

Aloyzas Jurdonas, Algirdas Gricius, Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Darius Grinbergas, 
Vidmantas Dailidė. 

Nedalyvavo: 
Ralio komiteto pirmininkas Ramūnas Šaučikovas ( darbotvarkės klausimais savo 

nuomone pateikė raštu).  
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė, LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I.  Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Informacija apie pasirengimą 2013-03-30 LASF narių suvažiavimui.  
2. Informacija apie Dalyvavimą trečiuoju asmeniu Kauno apygardos administraciniame 

teisme, pagal  LASF nario VšĮ „AJAGS“ skundą ir Kauno apygardos administracinio teismo 
sprendimą. 

3. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių Priedo Nr. 4. „Vairavimo 
mokyklų ar automobilių sportine veikla užsiimančių juridinių asmenų, kurie rengia automobilių sporto 
sportininkus, sąrašas“ tvirtinimas. 

4. Ralio komiteto pirmininko informacija dėl Širvintų ASK priėmimo į LASF narius 
(pagal Tarybos 2013-02-19 d. posėdžio priimtą nutarimą). 

5. Pakartotinas 2013-02-19 d. klausimo Dėl LASF tarpininkavimo KKSD dėl Valstybinio 
Vytauto Didžiojo ordino suteikimo Sigitui Alesiui svarstymas atsižvelgiant į šios rūšies apdovanojimų 
teikimo nuostatas. Siūloma apdovanoti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, 
teikiant teikimą per Seimo pirmininką. (Valstybės apdovanojimų įstatymas 34 str.) 

6. LASF naujų narių priėmimas. 
7. LASF narių, galinčių dalyvauti 2013-03-30 LASF narių suvažiavime sąrašo tvirtinimas. 
8. LASF asocijuotų narių, pareiškusių norą dalyvauti 2013-03-30 LASF narių suvažiavime 

svečių teisėmis sąrašo tvirtinimas. 
9. Informacija apie įvykusį LARČ 2013 -  II etapą Latvijoje „Rally Sarma 2013“.   
10. Kiti klausimai. 
10.1. Dėl sutarčių su VšĮ „Nemuno žiedas“.  
10.2. Dėl paklausimo į  FIA dėl draudžiamų varžybų ir gauto atsakymo iš FIA. 
Siūlyta:  Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
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1. Informacija apie pasirengimą 2013-03-30 LASF narių suvažiavimui.  
2. Informacija apie Dalyvavimą trečiuoju asmeniu Kauno apygardos 

administraciniame teisme, pagal  LASF nario VšĮ „AJAGS“ skund ą ir Kauno apygardos 
administracinio teismo sprendimą. 

3. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių Priedo Nr. 4. 
„Vairavimo mokykl ų ar automobilių sportine veikla užsiimančių juridini ų asmenų, kurie rengia 
automobilių sporto sportininkus, sąrašas“ tvirtinimas. 

4. Ralio komiteto pirmininko informacija d ėl Širvint ų ASK pri ėmimo į LASF narius 
(pagal Tarybos 2013-02-19 d. posėdžio priimt ą nutarimą). 

5. Pakartotinas 2013-02-19 d. klausimo Dėl LASF tarpininkavimo KKSD d ėl 
Valstybinio Vytauto Didžiojo ordino suteikimo Sigitui Alesiui svarstymas atsižvelgiant į šios 
rūšies apdovanojimų teikimo nuostatas. Siūloma apdovanoti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordino medaliu, teikiant teikimą per Seimo pirmininką. (Valstybės apdovanojimų 
įstatymas 34 str.) 

6.  LASF naujų narių pri ėmimas. 
7. LASF narių, galinčių dalyvauti 2013-03-30 LASF narių suvažiavime sąrašo 

tvirtinimas. 
8. LASF asocijuotų narių, pareiškusių norą dalyvauti 2013-03-30 LASF narių 

suvažiavime svečių teisėmis, sąrašo tvirtinimas. 
9. Informacija apie įvykusį LARČ 2013 -  II etapą Latvijoje „Rally Sarma 2013“.   
10. Kiti klausimai. 
10.1. Dėl sutarčių su VšĮ „Nemuno žiedas“.  
10.2. Dėl paklausimo į  FIA dėl draudžiamų varžybų ir gauto atsakymo iš FIA. 
 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS.  Informacija apie pasirengimą 2013-03-30 LASF narių 

suvažiavimui. 
R. Rupkus informavo, jog pasirengimas 2013-03-30 LASF narių eiliniam suvažiavimui 

vyko pagal Tarybos nustatytą planą ir nepažeidžiant LASF įstatų 7.1. p. nustatytų reikalavimų ir 
terminų. Kadangi Komitetai nesilaikė Tarybos priimto nutarimo ataskaitas pateikti iki 2013-02-22 d. ir 
pateikė jas vėliau, Suvažiavimo medžiaga buvo pateikta spausdinti skubos tvarka, dėl šios priežasties 
medžiagos spausdinimo kaina buvo didesne nei numatyta. Ralio komiteto pirmininkas Ramūnas 
Šaučikovas Komiteto veiklos ataskaitą už 2012 metus pateikė tada, kada medžiaga buvo perduota 
spausdinimui ir surišimui, todėl jo pateikta ataskaita buvo tik pridedama prie Suvažiavimo medžiagos.  

Vadovaujantis LASF įstatų 7.1. p reikalavimais ir nustatytais terminais Suvažiavimo 
darbotvarkė buvo paskelbta  viešai 2013-02-27 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ su nuoroda, jog 
Suvažiavimo medžiaga yra paskelbta LASF internetiniame tinklalapyje 
http://www.lasf.lt/index.php/Suvaziavimas ir papildomai visa Suvažiavimo medžiaga 2013-02-28 d. 
LASF nariams išsiųsta registruotais laiškais. 

 
2. KLAUSIMAS.  Informacija apie Dalyvavimą trečiuoju asmeniu Kauno apygardos 

administraciniame teisme, pagal  LASF nario VšĮ „AJAGS“ skund ą ir Kauno apygardos 
administracinio teismo sprendimą. 

R. Rupkus informavo, jog 2013-02-19 Tarybos posėdyje buvo priimtas nutarimas 
rekomenduoti VšĮ „AJAGS“ skundo Kauno apygardos administraciniam teismui atsisakyti. VšĮ 
„AJAGS“ vadovas buvo supažindintas su Tarybos nutarimu, ko pasėkoje VšĮ „AJAGS“  pateikė 
Teismui prašymą dėl skundo atsisakymo ir Kauno apygardos administracinis teismas 2013-02-26 d. 
bylą nutraukė. 
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3. KLAUSIMAS.  LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių priedo 
Nr. 4. „Vairavimo mokykl ų ar automobilių sportine veikla užsiimančių juridini ų asmenų, kurie 
rengia automobilių sporto sportininkus, sąrašas“ tvirtinimas. 

R. Rupkus informavo kad 2013-03-06 d. buvo išsiuntinėtas paklausimas vairavimo 
mokymo mokykloms ar automobilių sportine veikla užsiimantiems juridiniams asmenims, kurie rengia 
automobilių sporto sportininkus, dėl įtraukimo į LASF vairavimo mokyklų, rengiančių automobilių 
sporto sportininkus, sąrašą. 

Vairavimo mokykla ar automobilių sportine veikla užsiimantis juridinis asmuo, norintis 
būti įtrauktas į LASF vairavimo mokyklų, rengiančių automobilių sporto sportininkus, sąrašą ir turintis 
teisę išduoti LASF pripažintus vairavimo mokyklų pažymėjimus, kurių pagrindu bus išduodamos 
LASF D junior ir D kategorijų Vairuotojo licencijos, ir iki 2013-03-15 d. pateikęs LASF‘ui prašymą 
įtraukti į LASF vairavimo mokyklų, rengiančių automobilių sporto sportininkus, sąrašą kartu su 
automobilių sporto sportininkų rengimo programa, arba kitais dokumentais, patvirtinančius, jog 
juridinis asmuo turi teisę rengti automobilių sporto sportininkus. Taip pat aprašymą, kokie instruktoriai, 
su kokia automobilių sporto patirtimi rengia sportininkus. 

Siūlyta: Patvirtinti vairavimo mokyklų ar automobilių sportine veikla užsiimančių 
juridinių asmenų, rengiančių automobilių sporto sportininkus ir turinčių teisę išduoti LASF pripažintus 
vairavimo mokyklų pažymėjimus, kurių pagrindu bus išduodamos LASF D junior ir D kategorijų 
Vairuotojo licencijos, sąrašą. Šis sąrašas gali būti papildomas vairavimo mokykloms ar automobilių 
sportine veikla užsiimantiems juridiniams asmenims pateikus LASF prašymą su automobilių sporto 
sportininkų rengimo programa arba instruktorių, rengiančių sportininkus, aprašymu. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti vairavimo mokykl ų ar automobilių sportine veikla užsiimančių 

juridini ų asmenų, rengiančių automobilių sporto sportininkus ir turin čių teisę išduoti LASF 
pripažintus vairavimo mokykl ų pažymėjimus, kuri ų pagrindu bus išduodamos LASF D junior ir 
D kategorijų Vairuotojo licencijos, sąrašą. Šis sąrašas gali būti papildomas vairavimo 
mokykloms ar automobilių sportine veikla užsiimantiems juridiniams asmenims pateikus LASF 
prašymą su automobilių sporto sportininkų rengimo programa arba instruktorių, rengiančių 
sportininkus, aprašymu. 

 
4. KLAUSIMAS. Ralio komiteto pirmininko informacija  dėl Širvint ų ASK pri ėmimo 

į LASF narius (pagal Tarybos 2013-02-19 d. posėdžio priimt ą nutarimą). 
R. Jakienė informavo, jog Ralio komiteto pirmininkas el. paštu pateikė Komiteto 

rekomendaciją priimti Širvintų ASK į LASF narius. 
Siūlyta:  papildyti Tarybos darbotvarkės 6 klausime „LASF naujų narių priėmimas“ esantį 

kandidatų į LASF narius sąrašą, įtraukiant į jį Širvintų ASK . 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Eil. Nr. Mokyklos pavadinimas Vadovas 

1 Vilniaus miesto sportinio vairavimo centras Andrejus Savčenko 

2 Ekstremvita  Artūras Pakėnas 

3 BMW vairavimo akademija Darius Jonušis 

4 Euroracing  Aurelijus Simaška 

5 Girdauskas Rally school Gintaras Kaminskas 

6 Capkauskas racing Ramūnas Čapkauskas 
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Nutarta: papildyti Tarybos darbotvark ės 6 klausime „LASF naujų narių 
pri ėmimas“ esantį kandidatų į LASF narius sąrašą įtraukiant į jį Širvintų ASK . 

 
5. KLAUSIMAS. Pakartotinas 2013-02-19 d. klausimo Dėl LASF tarpininkavimo 

KKSD dėl Valstybinio Vytauto Didžiojo ordino suteikimo Sigitui Alesiui svarstymas atsižvelgiant 
į šios rūšies apdovanojimų teikimo nuostatas. Siūloma apdovanoti Sigitą Alesių Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, teikiant teikimą per Seimo pirmininką. (Valstybės 
apdovanojimų įstatymas 34 str.) 

Senjorų komiteto pirmininkas E. Jakas informavo, jog šiais metais Sigitui Alesiui sueis 70 
m. ir 45 m. automobilių sporte, todėl siūlyta apdovanoti Sigitą Alesių Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordino medaliu, teikiant teikimą per Seimo pirmininką. 

Prezidentas G. Furmanavčius siūlė apsvarstyti galimybę teikti teikimą Valstybės 
apdovanojimų tarybai dėl Sigito Alesiaus apdovanojimo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
ordino medaliu per LR Vyriausybės narį - LR Vidaus reikalų ministrą, kadangi vyriausybės nutarimu ši 
ministerija kuruoja sporto sritis. 

Siūlyta: ruošti dokumentus, teikimui Valstybės apdovanojimų tarybai, apdovanoti Sigitą 
Alesių Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, teikiant šį prašymą per LR 
Vyriausybės narį - LR Vidaus reikalų ministrą 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: ruošti dokumentus teikimui apdovanoti Sigitą Alesių Didžiojo Lietuvos 

kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, teikiant šį prašymą per LR Vyriausybės narį - LR 
Vidaus reikalų ministrą. 

 
6. KLAUSIMAS. LASF nauj ų narių pri ėmimas. 

Eil. 
Nr. 

Kandidatas į LASF Narius Vadovas Rekomenduoja 

1 VITESSE 1 VšĮ Giedrius Čenkus 1. Greičio manija VšĮ 
2. Dakotas racing VšĮ 

2 Masneka ASK Eidmantas 
Nekrošius 

1. Automotoprojektai VšĮ 
2. Čapkausko autosportas VšĮ 

3 Širvintų ASK Vygintas Šuminskas 1. Autochemija TEAM ASK 
2. Dakotas racing VšĮ 

 
R. Rupkus informavo, jog 2013-02-28 el. paštu buvo gautas VšĮ „VITESSE 1“ vadovo 

Giedriaus Čenkaus laiškas dėl priėmimo į LASF narius. 2013-03-13 VšĮ „VITESSE 1“ vadovui el. 
paštu buvo nusiųsta informacija, jog šią savaitę vyks Tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas 
klausimas dėl naujų LASF narių priėmimo ir informuotas, jog jo prašymas priimti į LASF narius 
pateiktas netinkamos formos, ir paprašyta užpildyti LASF svetainėje esantį nustatytos formos prašymą, 
tapti LASF nariu ir pristatyti jį į LASF sekretoriatą. Nustatytos formos prašymas priimti į LASF narius 
negautas.  

1. Siūlyta: Kadangi nėra gauti nustatytos formos dokumentai, nesvarstyti klausimo dėl 
VšĮ „VITESSE 1“ priėmimo į LASF narius. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Kadangi nėra gauti nustatytos formos dokumentai, nesvarstyti klausimo dėl 

VšĮ „VITESSE 1“ pri ėmimo į LASF narius. 
2. Siūlyta: priimti į LASF narius Masneka ASK.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: priimti į LASF narius Masneka ASK. 
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3. Siūlyta: Atsižvelgiant į Ralio komiteto rekomendaciją į LASF narius priimti Širvintų 
ASK.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Atsižvelgiant į Ralio komiteto rekomendaciją į LASF narius priimti 

Širvintų ASK.  
 
Posėdžio pirmininkas pateikė kandidatų į LASF asocijuotus narius sąrašą: 

Eil. 
Nr. 

Kandidatas į LASF asocijuotus narius Vadovas 

1 VšĮ „Anello“ Saulius Vilčinskas 

2 Kauno M. Šalčiaus SK Remigijus Venys 

3 RS Motorsport Antanas Kyguolis 

 
Siūlyta: priimti į LASF asocijuotus narius VšĮ „Anello“, Kauno M.Šalčiaus SK, RS 

Motosport. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: priimti į LASF asocijuotus narius VšĮ „Anello“, Kauno M.Šal čiaus SK, RS 

Motosport. 
 
7. KLAUSIMAS. LASF nari ų, galinčių dalyvauti 2013-03-30 LASF narių 

suvažiavime sąrašo tvirtinimas. 
Posėdžio pirmininkas pristatė  LASF narių, galinčių dalyvauti 2013-03-30 LASF narių 

suvažiavime, sąrašą iš 56 LASF narių (Priedas Nr. 1). 
Siūlyta: patvirtinti LASF narių, galinčių dalyvauti 2013-03-30 LASF narių suvažiavime, 

sąrašą iš 56 LASF narių. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LASF nari ų, galinčių dalyvauti 2013-03-30 LASF narių 

suvažiavime, sąrašą iš 56 LASF narių (Priedas Nr. 1). 
 

8. KLAUSIMAS. LASF asocijuotų narių, pareiškusių norą dalyvauti 2013-03-30 
LASF narių suvažiavime svečių teisėmis, sąrašo tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas informavo, jog 2013-02-19 vykusiame Tarybos posėdyje buvo 
priimtas nutarimas, kad LASF asocijuoti nariai, užsiregistravę LASF sekretoriate iki 2013-03-20, galės 
dalyvauti LASF narių suvažiavime svečių teisėmis. Ši informacija buvo išsiųsta visiems LASF 
asocijuotiems nariams. Iš asocijuotų narių svečių teisėmis dalyvauti 2013-03-30 LASF narių 
suvažiavime pareiškė norą tik trys LASF asocijuoti nariai: 

Eil 
Nr.  

LASF asocijuotas narys 

1 VšĮ „Anello“ 

2 Kauno M. Šalčiaus SK 

3 Krosas LASK 
 

Siūlyta:  patvirtinti LASF asocijuotų narių, pareiškusių norą dalyvauti 2013-03-30 LASF 
narių suvažiavime svečių teisėmis, sąrašą. Kiti svečiai į 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimą 
įleidžiami nebus. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
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Nutarta: patvirtinti LASF asocijuot ų narių, pareiškusių norą dalyvauti 2013-03-30 
LASF narių suvažiavime svečių teisėmis, sąrašą: 

Eil 
Nr.  LASF asocijuotas narys 

1 VšĮ „Anello“ 

2 Kauno M. Šalčiaus SK 

3 Krosas LASK 
 Kiti svečiai į 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimą įleidžiami nebus. 
 
9. KLAUSIMAS. Informacija apie įvykusį LARČ 2013 -  II etapą Latvijoje „Rally 

Sarma 2013“.   
R. Jakienė pateikė Ralio komiteto komentarą, jog įvykęs LARČ 2013 - II etapas Latvijoje 

„Rally Sarma 2013“ gerai suorganizuotas, sportininkai užėmė aukštas vietas, trasos tinkamiausiai 
paruoštos raliui, lyginant su bet kuriuo kitu raliu Baltijos šalyse.  

LARČ 2013 -  II etapą Latvijoje „Rally Sarma 2013“ komisaru buvęs Š. Liesis pritarė, kad 
etapas tikrai gerai suorganizuotas, tačiau apgailestavo, kad Lietuvos dviejų ekipažų sportininkai (M. 
Samuičio ir R. Šaučikovo; J. Survilaitės ir V. Survilienės) nedalyvavo apdovanojimų ceremonijoje, kas 
nustebino organizatorius ir kitus ekipažus, kurie laukė apdovanojimų.  

Siūlyta:  Įpareigoti Ralio komiteto pirmininką sekančiame Tarybos posėdyje pateikti šių 
dviejų ekipažų nedalyvavimo LARČ 2013 - II etapo Latvijoje „Rally Sarma 2013“ apdovanojimuose 
paaiškinimus ir priežastis. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta:  Įpareigoti Ralio komiteto pirminink ą sekančiame Tarybos posėdyje pateikti 

šių dviejų ekipažų nedalyvavimo LARČ 2013 - II etapo Latvijoje „Rally Sarma 2013“ 
apdovanojimuose paaiškinimus ir priežastis. 
 

10. Kiti klausimai. 
10.1. Dėl sutarčių su VšĮ „Nemuno žiedas“.  
R.Rupkus informavo Tarybą, jog LASF asocijuotas narys Kauno M. Šalčiaus sporto 

klubas kreipėsi į LASF dėl teisinės pagalbos suteikimo. LASF yra išdavusi Organizacinį leidimą Kauno 
M.Šalčiaus sporto klubui organizuoti Lietuvos ir Baltijos šalių čempionato etapus bei Lietuvos mini 
žiedinių lenktynių pirmenybių etapą. Kauno M. Šalčiaus sporto klubas LASF patvirtintas varžybas gali 
pravesti tik vienintelėje šiom varžybom pritaikytoje Lietuvoje „Nemuno žiedo„ trasoje. VšĮ „Nemuno 
žiedas“ pateikė trasos nuomos sutartį, kuri, Kauno M. Šalčiaus sporto klubo vadovo nuomone, savo 
turiniu yra žlugdanti varžybas ir yra neteisėta.  

Siūloma: pavesti LASF teisininkui R.Rupkui išnagrinėti gautą sutartį, ją įvertinti ir 
suteikti teisinę pagalbą Kauno M.Šalčiaus sporto klubui, rengiant sutarties su VšĮ „Nemuno žiedas“ 
projektą. Kilus nesutarimams dėl sutarties pasirašymo, kreiptis į KKSD dėl išaiškinimo, ar VšĮ 
„Nemuno žiedas“ šia sutartimi neviršija savo įgaliojimų. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pavesti LASF teisininkui R.Rupkui išnagrinėti gautą sutartį, ją įvertinti ir 

suteikti teisinę pagalbą Kauno M.Šalčiaus sporto klubui, rengiant sutarties su VšĮ „Nemuno 
žiedas“ projektą. Kilus nesutarimams dėl sutarties pasirašymo, kreiptis į KKSD dėl išaiškinimo, 
ar VšĮ „Nemuno žiedas“ šia sutartimi neviršija savo įgaliojimų. 

 
10.2. Dėl paklausimo į  FIA dėl draudžiamų varžybų ir gauto atsakymo iš FIA. 
R. Rupkus informavo, jog KKSD, vadovaudamasis automobilių sporto sportininkų ir 

LASF narių nusiskundimais dėl LASF taikomų sankcijų licencijuotiems LASF sportininkams, 
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dalyvaujantiems draudžiamosiose varžybose, rekomendavo LASF peržiūrėti Lietuvos automobilių 
sporto kodekso 58-59 straipsnių reikalavimus, ir šias nuostatas panaikinti, kadangi šie reikalavimai 
pažeidžia LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo 4 str. nuostatas. Atsižvelgiant į KKSD teikiamas 
rekomendacijas, 2013-03-05 buvo išsiųstas paklausimas į FIA  dėl Tarptautinio sporto kodekso 58- 59 
str. draudžiamųjų normų panaikinimo nacionaliniame sporto kodekse teisėtumo. 2013-03-14 buvo 
gautas atsakymas iš FIA, jog visos FIA narės privalo laikytis Tarptautinio sporto kodekso reikalavimų 
ir šiuos reikalavimus perkelti į nacionalinius norminius aktus. Nacionaliniuose sporto kodeksuose 
panaikinus Tarptautinio sporto kodekso 58-59 str. draudžiamąsias nuostatas, būtų pažeisti FIA statuto ir 
Tarptautinio sporto kodekso keliami reikalavimai FIA nariams. (Priedas Nr. 2. FIA atsakymas) .  

 
 

 
PRIDEDAMA:  
 
Priedas Nr. 1. - LASF narių sąrašas, turinčių teisę dalyvauti 2013-03-30 LASF narių suvažiavime. 
Priedas Nr. 2. - 2013-03-14 d. FIA atsakymas į LASF paklausimą.  
 
 

Viso protokolo lapų: 7 (septyni).  
 
 
 
Posėdžio pirmininkas      Gintaras Furmanavičius 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      Edita Kairiūkštė 
 


