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LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 
 

KROSO KOMITETO POS ĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 2013-04 

 
2013 07 04  17:00 val.  

Kaunas 
 

Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas: Aloyzas Jurdonas. 
Komiteto nariai: Arvydas Galinis, Valdas Stankūnas, Zenonas Sinkevičius, Gintautas Ramanauskas. 
Nedalyvavo: Valdas Jonušis, Giedrius Žunda.  
Taip pat dalyvavo: LASF teisėjų komiteto pirmininkas Šarūnas Liesis.  
LASF generalinė sekretorė Rasa Jakienė. 
 
Posėdžio pirmininkas – Aloyzas Jurdonas. 
Posėdžio sekretorė – Rasa Jakienė.  
 
Darbotvark ės klausimai: 
 

1. Incidento, vykusio Lietuvos automobilių kroso čempionato II etape nagrinėjimas.  
2. Dėl LASF stebėtojo paskyrimo Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapui 

Tauragėje.   
 

1.KLAUSIMAS . Incidento, vykusio Lietuvos automobilių kroso čempionato II etape 
nagrinėjimas. 
Komiteto pirmininkas Aloyzas Jurdonas informavo, kad LASF taryba ir LASF etikos komisija gavo 
Prašymą  iš Lietuvos automobilių kroso čempionato II etapo varžybų vadovo Remigijaus 
Bilevičiaus, dėl Zenonas Sinkevičiaus netinkamo elgesio ir trukdymo vykdyti varžybas. Minėtas 
raštas perduotas svarstymui LASF etikos komisijai, taip pat informuota, kad dalyvavę incidente 
asmenys turi pateikti paaiškinimus.  
Kroso komiteto pirmininkas kreipėsi į komiteto narius, kad kiekvienas išsakytų savo nuomonę 
svarstomu klausimu.  
Varžybų stebėtojas Gintautas Ramanauskas išsakė pastabas varžybų Organizatoriui dėl netinkamos 
trasos ir SVO komiteto pirmininkui, kuris išdavė trasos licenciją. Stebėtojo nuomone trasa 
neatitinka reikalavimų, vykdyti autokroso čempionato varžybas. Jo nuomone, varžybų dieną, 
varžybų vadovo pareigas einantis Remigijus Bilevičius, apžiūrėjęs trasą, turėjo neleisti vykdyti 
varžybų.  Taip pat išsakė nuomonę, dėl jo manymu,  netinkamo greitosios medicinos pagalbos 
automobilio bei varžybų vadovo elgesio, įvykus avarijai, kuris, jo manymu, turėjo sustabdyti 
varžybas. Dėl Zenono elgesio pasisakyta, kad toks elgesys netoleruotinas.  
Šarūnas Liesis nesutiko su išsakytomis pastabomis ir paaiškino, kad ne nuo automobilio markės ar 
spalvos priklauso pirmos pagalbos suteikimas ir medikų kompetencija. Taip pat įvykus avarijai, 
trasoje apsivertus automobiliui nebūtina nutraukti varžybas, jei teisėjai matom, kad dalyvis pats 
išlipa iš automobilio.  
Vyko diskusijos apie medicinos darbuotojų kompetenciją, -tinkamai ar ne jie atliko savo pareigas.  
Remigijus Bilevičius taip pat pažymėjo Prašyme, kad medikai buvo įžeisti Zenonas Sinkevičiaus 
bei kitų su juo buvusių asmenų replikomis, dėl netinkamos medikų kompetencijos.  
Arvydas Galinis  pasisakė, kad Zenonas Sinkevičius išreiškė savo nuomonę emocingai. Toks 
elgesys nėra toleruotinas.  
Valdas Stankūnas nesutiko su išsakytomis nuomonėmis dėl Zenono elgesio, kuris pasakė viešai 
savo nuomonę, tai ką matė ir ką galvojo.  
Vyko diskusijos apie pateiktą Remigijaus Bilevičiaus prašymą LASF tarybai ir etikos komisijai, 
nebandant jo nubausti varžybų metu.  
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Komiteto pirmininkas Aloyzas Jurdonas apibendrinęs pasisakymus, įvardijo tris pagrindines 
priežastis, dėl įvyko  incidentas:  

1. Organizatorius netinkamai pasiruošė varžyboms iš anksto; 
2. Varžybų dieną, varžybų vadovo veiksmai: nebuvo atšauktos varžybos, po avarijos varžybos 

nebuvo sustabdytos; 
3. Zenono Sinkevičiaus emocijos ir netinkamas elgesys.  

 
Pasiūlyta, kroso komiteto nariui Zenonui Sinkevičiui skirti Įspėjimą už netinkamą elgesį Lietuvos 
automobilių kroso II etapo varžybose, Ukmergėje.  
Balsuota: 
Trys – už, du - prieš, vienas – susilaikė.  
NUTARTA.  Kroso komiteto nariui Zenonui Sinkevičiui skirti Įspėjim ą už netinkamą elgesį 
Lietuvos automobilių kroso II etapo varžybose, Ukmergėje.  
 
Taip pat pasiūlyta, kreiptis į LASF SVO komiteto, kad pateiktų paaiškinimą, kodėl buvo išduota 
Nacionalinė trasos licencija Ukmergės autokroso trasai, kuri nepilnai paruošta.  
 Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
 
2. KLAUSIMAS . Dėl LASF stebėtojo paskyrimo Lietuvos automobilių kroso čempionato III 
etapui Tauragėje.  
Vyko diskusijos dėl Stebėtojo paskyrimo į Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapą, 
Tauragėje.  
Komiteto pirmininkas informavo, kad į minėtas varžybas jis pats ketina nuvykti. Aloyzas Jurdonas 
siūlė pritarti dėl jo paskyrimo į LASF stebėtojo pareigas Lietuvos automobilių kroso čempionato III 
etape, Tauragėje.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
NUTARTA. LASF stebėtojui Lietuvos automobilių kroso čempionato III etape, Tauragėje 
paskirti Aloyzą Jurdoną. 
 
 
Viso protokole: 2 lapai. 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas    Aloyzas Jurdonas 
 
 
 
Posėdžio sekretorė    Rasa Jakienė 
 


