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LASF Kroso komiteto posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2013-03 

2013.05.30 
Kaunas 

 
LASF Kroso komiteto posėdis pradėtas 2013.05.30 d. 17.00 val. Lietuvos automobilių 

sporto federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 19.00 val. 
Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas  – Aloyzas Jurdonas.  
Komiteto nariai:  Valdas Stankūnas, Zenonas Sinkevičius, Arvydas Galinis, Gintautas 

Ramanauskas, Giedrius Žunda. 
Nedalyvavo: Valdas Jonušis. 
Taip pat dalyvavo: Remigijus Bilevičius, LASF finansininkė Svetlana Kniurienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Aloyzas Jurdonas. 
 
I.  Dėl posėdžio vedimo tvarkos. 
 
Pirmininkas A. Jurdonas pasiūlė posėdžio sekretoriumi išrinkti S. Kniurienę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: posėdžio sekretoriumi skirti S. Kniurien ę. 
 
II.  Darbotvark ė.  
 
Pirmininkas pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 
1. 2013 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato I etapo varžybų stebėtojo 

ataskaitos pristatymas  ir varžybų rezultatų tvirtinimas. 
2. Dėl pasiruošimo LAKČ II etapui. 
3. Dėl šalmų homologizacijos naudojimo sportininkams, važiuojantiems su Bagiais. 
4. Klaipėdos rajono ASK „Žaibas“ organizuojamų regioninių kroso varžybų aptarimas. 
5. 2013 metų Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato sezono aptarimas ir ASK 

Vilky čiai organizuojamo etapo papildomų nuostatų tvirtinimas. 
6. Kiti klausimai. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti pos ėdžio darbotvarkę. 
 
III. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1 Klausimas. 2013 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato I etapo stebėtojo 

ataskaitos pristatymas ir varžybų rezultatų tvirtinimas.  
G. Ramanauskas pristatė parengtą Varžybų stebėtojo ataskaitą apie įvykusias LAKČ I 

etapo varžybas. Komiteto nariai aptarė, kaip geriau vykdyti falšstarto procedūrą, kad vairuotojas dar 
važiavimo metų gautų informaciją apie jam skirtą nuobaudą. 

Taip pat buvo svarstoma, kaip tiksliau užfiksuoti rezultatų paskelbimo laiką, nes dažnai 
varžybų metu praeina net iki 20-25 minučių nuo rezultatų atspausdinimo iki jų paviešinimo lentoje. 
Tokiu atveju, norint pateikti protestą, varžybų dalyviams lieka tik 5-10 min.. 

V. Stankūnas pristatė patikslintą LAKČ I etapo rezultatų lentelę po klaidos ištaisymo. 
A. Jurdonas  atkreipė dėmesį, kad rezultatai keitėsi tik sportininkų su startiniais numeriais 11, 23 ir 
177. 



 
Siūlyta: Vykdant falšstarto procedūrą, įpareigoti teisėjus iškarto atitinkamu sutartu 

ženklu įspėti falšstartą įvykdžiusį sportininką apie jam skirtą nuobaudą, dar būnant jam trasoje. 
Įpareigoti varžybų sekretoriatą rezultatų paskelbimo lentoje fiksuoti laiką, kada tiksliai 

paviešinti rezultatai. 
Patvirtinti LAKČ I etapo rezultatus. Informuoti varžybų vadovą ir komisarų kolegiją 

dėl padarytos klaidos skaičiuojant rezultatus. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 
 
2 Klausimas. Dėl pasiruošimo LAKČ II etapui.  
 
R. Bilevičius Komiteto nariams pateikė informaciją apie tai, kaip yra ruošiamasi 

LARČ II etapo pravedimui  2013-06-01 Ukmergėje. Po bendro aptarimo nuspręsta, kad varžybų 
pravedimui pasiruošta tinkamai. 

 
3 Klausimas. Dėl šalmų homologizacijos naudojimo sportininkams, 

važiuojantiems su Bagiais. 
 
Komiteto nariai svarstė, kokius reikalavimus taikyti Bagių vairuotojų šalmams. 
 
Siūlyta:  Nustatyti, kad šalmai Bagio vairuotojams privalo turėti indeksą „E“ ir atitikti 

kitus reikalavimus, kuriuos apibūdinti atskirame biuletenyje. Už atskiro biuletenio paruošimą ir 
išleidimą paskirti atsakingu G. Žundą. Taip pat G. Žundą įpareigoti su biuletenyje išdėstyta 
informacija 2013-05-31 supažindinti LAKČ II etapo organizatorius. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta.  
 
4 Klausimas. Klaipėdos rajono ASK „Žaibas“ organizuojamų regioninių kroso 

varžybų aptarimas. 
 
Z. Sinkevičius informavo, kaip vyko Klaipėdos rajono ASK „Žaibas“ organizuojamos 

regioninės kroso varžybos, įvardino trūkumus ir iškėlė klausimą, ar galima užskaityti tokių varžybų 
rezultatus. A. Jurdonas  pasiūlė susisiekti su varžybų organizatoriais ir kartu aptarti trūkumų 
pašalinimo galimybes. 

 
Siūlyta:  A. Jurdonui Kroso komiteto vardu parašyti raštą Klaipėdos rajono ASK 

„Žaibas“ vadovui su pasiūlymais ir rekomendacijomis, kaip pašalinti esamus varžybų organizavimo 
trūkumus. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta.  
 
5 Klausimas. 2013 metų Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato sezono 

aptarimas ir ASK Vilky čiai organizuojamo etapo papildomų nuostatų tvirtinimas.  
 
Komiteto nariai aptarė 2013 metų Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato etapų 

pravedimo kalendorių ir koeficiento taikymą taškų skaičiavime. 
 
Siūlyta:  Patvirtinti 2013 m. LARKČ kalendorių: 
I etapas Bauske (Latvija) liepos 13-14 d.d. 
II etapas Vilkyčiai (Lietuva) liepos 20-21 d.d. 
III etapas Slomczyn (Lenkija) rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d. 
 



III etape taikyti 1.5 koeficientą taškų galutiniame skaičiavime. Iki I etapo (2013-07-13) 
išleisti informacinį biuletenį apie taškų skaičiavimo koeficiento taikymą. 

Patvirtinti Vilkyčių etapo papildomus nuostatus. 
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.  
 
6 Klausimas. Kiti klausimai. 
 
A. Jurdonas atkreipė dėmesį, kad Kroso komiteto posėdyje jau nebe pirmą kartą 

nedalyvauja Kroso komiteto narys Valdas Jonušis.  
 
Siūlyta:  Registruotu laišku informuoti Valdą Jonušį, kad, jeigu ir sekančiame Kroso 

komiteto posėdyje jis nedalyvaus, Kroso komitetas kreipsis į LASF Tarybą su siūlymu išbraukti 
Valdą Jonušį iš Kroso komiteto narių sąrašo. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta.  
 
 
 
 
 
 
Kroso komiteto pirmininkas   Aloyzas Jurdonas 
 
 
 
 
Sekretorius     Svetlana Kniurienė 


