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Išrašas 
Lietuvos automobilių sporto federacija 

 
LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2013-14 
2013-09-17 

 
 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2013-09-17 17.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.40 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
LASF viceprezidentai - Darius Jonušis , Rolandas Dovidaitis. 
Komitetų pirmininkai  - Eduardas Jakas, Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis, 

Algirdas Gricius, Šarūnas Liesis, Vidmantas Dailidė. 
Lietuvos kartingo federacijos prezidentas – Ramūnas Savickas. 
Nedalyvavo: 
Žiedo komiteto pirmininkas Darius Grinbergas atsakymus pateikė el. Paštu, Gediminas 

Grigaitis, Aloyzas Jurdonas, Rolandas Šležas. 
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I.  Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Siūlyta:  1) posėdžio darbotvarkę papildyti klausimais: 5.1. klausimas. Dėl komandiruotės 

į NEZ asamblėją Suomijoje 2013 m. spalio 26-27 d. 8.4. klausimas. Dėl licencijų maketo koregavimo. 
2) Patvirtinti papildytą LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Klausimas: Pasirengimas 2014 m. automobilių sporto sezonui.   
1.2. Automobilių sporto varžybas reglamentuojančių dokumentų rengimas. 
2. Klausimas. Nesvarstyti 
3. Klausimas. Nesvarstyti. 
4.Klausimas: Dėl auditorijos tyrimo apie automobilių sporto populiarumą Lietuvoje. 
5. Klausimas: Delegavimas į FIA Generalinę asamblėją, kuri vyks 2013-12-02 iki 

2013-12-06 Paryžiuje. 
5.1. Klausimas. Delegavimas į NEZ asamblėją, kuri vyks 2013 m. spalio 26-27 d. 

Suomijoje. 
6. Klausimas: Ralio komiteto sudėties papildymas naujais nariais. 
7. Klausimas: Priėmimas į LASF asocijuotus narius. 

 8. Kiti klausimai:  
 8.1. Informaciją apie Kauno apylinkės teisme vykstančią civilinę bylą, dėl žalos 
kompensavimo už 2012-05-01 Nemuno žiede vykusiose Žiedinėse lenktynėse sudegusio 
automobilio. 
 8.2. Informacija apie Utenos apylinkės prokuratūroje atliekama ikiteisminį tyrim ą 
dėl Vilniaus ralis 2013 varžybų metu, neatsargaus gyvybės atėmimo. 
 8.3. Informacija apie vykdomas draudžiamąsias varžybas ir LASF atliekamas 
prevencines priemones.  
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8.4. Dėl licencijų maketo koregavimo. 
Posėdžio pirmininkas siūlė nustatyti klausimų nagrinėjimo reglamentą: klausimo 

pristatymas 10 min., klausimo aptarimas 10 min.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: klausimo pristatymas - 10 min., klausimo aptarimas - 10 min.  

 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Pasirengimas 2014 m. automobilių sporto sezonui.   

 R. Rupkus siūlė patvirtinti pasirengimo 2014 m. automobilių sporto sezonui  terminus:  
 1. Iki spalio 1 d. Komitetai renka pasiūlymus iš organizatorių ir sportininkų dėl 
reglamentų, taisyklių, techninių reikalavimų, SVO, teisėjų darbo tobulinimo, pakeitimo ar papildymo.  
 2. Iki lapkričio 1 d. svarstomi gauti siūlymai Komitetuose. Taip pat iki Lapkričio 1 d. 
LASF sekretoriatui pateikti signalinius reglamentų, taisyklių projektus, kad būtų galima suderinti su 
galiojančiais norminiais aktais.  
 3. Iki lapkričio 26 d. vyksta derinimai norminių aktų tarp Komitetų ir tvirtinami 
Komitetuose reglamentai, taisyklės ir preliminarūs čempionatų kalendoriai.  
 4. Lapkričio 26 d. Tarybos posėdyje pateikiami parengti taisyklės, reglamentai  ir Taryba 
tvirtina Lietuvos automobilių sporto 2014 metų čempionato kalendorių. Šiame Tarybos posėdyje 
Taryba paveda LASF sekretoriatui visus 2013 metų automobilių sporto varžybas reglamentuojančius 
dokumentus ne vėliau kaip lapkričio 30 dieną paskelbti LASF tinklalapyje. 

Šis grafikas netaikomas Lietuvos kartingo federacijai (toliau-LKF). LKF norminius 
dokumentus rengia LKF nustatyta tvarka ir terminais. 

Balsuota: už – 10 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti 2014m. automobili ų sporto sezonui pasirengimo terminus.  
1. Iki spalio 1 d. Komitetai renka pasiūlymus iš organizatorių ir sportinink ų dėl 

reglamentų, taisyklių, techninių reikalavimų, SVO, teisėjų darbo tobulinimo, pakeitimo ar 
papildymo.  

 2. Iki lapkri čio 1 d. svarstomi gauti siūlymai Komitetuose. Taip pat iki Lapkri čio 1 
d. LASF sekretoriatui pateikti signalinius reglamentų, taisyklių projektus, kad būtų galima 
suderinti su galiojančiais norminiais aktais.  

 3. Iki lapkri čio 26 d. vyksta derinimai norminių aktų tarp Komitet ų ir tvirtinami 
Komitetuose reglamentai, taisyklės ir preliminar ūs čempionatų kalendoriai.  
 4. Lapkri čio 26 d. Tarybos posėdyje pateikiami parengti taisyklės, reglamentai  ir 
Taryba tvirtina Lietuvos automobili ų sporto 2014 metų čempionato kalendorių. Šiame Tarybos 
posėdyje Taryba paveda LASF sekretoriatui visus 2013 metų automobilių sporto varžybas 
reglamentuojančius dokumentus ne vėliau kaip lapkri čio 30 dieną paskelbti LASF tinklalapyje. 

 5. Lietuvos kartingo federacija norminius dokumentus ruoš ir tvirtins pagal 
Lietuvos kartingo federacijos nustatytus terminus.  
 

1.2. Automobilių sporto varžybas reglamentuojančių dokumentų rengimas: 
1) LASF reklamos ir atskirų sporto šakų reklamos reglamentavimas. 
 Teisininkas R. Rupkus informavo, jog šiais metais organizuojant varžybas daugelis 

organizatorių nesilaikė LASF simbolių naudojimo taisyklių reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, bus 
parengta viena tipinė sutartis su organizatoriais, kurioje bus įvardintos konkrečios sankcijos už sutarties 
bei LASF norminių aktų punktų nesilaikymą. Yra siūloma Komitetams, rengiant reglamentus, numatyti 
atskirų sporto šakų reklaminius plotus ant sportinių automobilių ir juos aprašyti reglamentuose. LASK 
numatytas LASF reklaminis plotas pasilieka LASF žinioje. D.Jonušis pasiūlė, jog rengiant tipinės 
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sutarties su organizatoriais projektą, reikėtų numatyti ir sutarties priedus, kuriuose būtų plačiau 
išdėstyti sutarties punktų reikalavimai.    

2) Reglamentų koregavimas atsižvelgiant į automobilių sporte įvykusius nelaimingus 
atsitikimus. BLASOVVS koregavimas – iki spalio 1 d.. 

 Rengiant reglamentus sekantiems metams Komitetai turi numatyti ir teikti pasiūlymus dėl 
BLASOVS straipsnių ir punktų koregavimo, atsižvelgiant į šios dienos varžybų organizavimo realijas. 
Siūloma peržiūrėti komitetų funkcijas dėl priimamų sprendimų. Dabartiniuose komitetų nuostatuose 
visi komiteto sprendimai, bet kuriuo sporto šakos administravimo klausimu, privalo būti priimti 
kolegialiai ir priimtu sprendimu privalo būti surašytas posėdžio protokolas. Tam, kad būtų sumažintas 
biurokratizmas ir efektyviau priiminėjami sprendimai, yra siūloma dalį Komiteto funkcijų paskirstyti 
komiteto nariams. (Pvz. Papildomų nuostatų derinimas/tvirtinimas, trasų inspektavimas ir priėmimas ir 
kitos funkcijos, kurios susijusios tik su norminių dokumentų vykdymu). 

Siūloma BLASOVVS‘e aprašyti varžybų stebėtojo pareigybę ir jo ataskaitų pristatymą bei 
svarstymą. 

 3) Varžybų Saugos planų rengimas ir jų laikymasis. 
Atsižvelgiant į šiais metais įvykusius nelaimingus atsitikimus automobilių sporte bei 

vykstančius tyrimus teismuose, bei ikiteisminio tyrimo institucijose, yra pradėtas rengti naujas SVO 
reglamentas, kuris suvienodins visoms sporto šakoms Saugaus varžybų plano rengimo reikalavimus. 
Bus aprašytas ir parengtas tipinis Saugaus varžybų plano projektas, kuriuo vadovaujantis, kiekvienas 
organizatorius privalės parengti varžybų saugos planą ir laikytis jame nustatytų reikalavimų. Komitetai 
įpareigojami pateikti savo pasiūlymus dėl atskirų sporto šakų saugaus varžybų organizavimo ypatumų, 
remiantis tarptautine ir esama praktika. 

 
2 KLAUSIMAS. Nesvarstomas. 
3 KLAUSIMAS. Nesvarstomas. 
 
4 KLAUSIMAS. D ėl auditorijos tyrimo apie automobilių sporto populiarumą 

Lietuvoje. 
Bendru sutarimu nutarta:  auditorijos tyrim ą apie automobilių sporto žinomumą bei 

populiarumą Lietuvoje atlikti Spinter tyrimu.  
 
5 KLAUSIMAS. Delegavimas į FIA Generalinę asamblėją, kuri vyks 2013-12-02 iki 

2013-12-06 Paryžiuje. 
Siūlyta: Į FIA Generalinę asamblėją, kuri vyks 2013-12-02 iki 2013-12-06 Paryžiuje, 

deleguoti LASF prezidentą Gintarą Furmanavičių  ir LASF viceprezidentą Darių Jonušį. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Į FIA Generalinę asamblėją, kuri vyks 2013-12-02 iki 2013-12-06 Paryžiuje, 

deleguoti LASF prezidentą Gintarą Furmanavičių  ir LASF viceprezidentą Darių Jonušį. 
 
5.1. Delegavimas į NEZ asamblėją, kuri vyks 2013 m. spalio 26-27 d. Suomijoje. 
Siūlyta: Į NEZ asamblėją, kuri vyks 2013 m. spalio 26-27 d. Suomijoje, deleguoti Rasą 

Jakienę (NEZ tarybos narė) ir Donatą Liesį (NEZ rali kroso komisijos vicepirmininkas). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Į NEZ asamblėją, kuri vyks 2013 m. spalio 26-27 d. Suomijoje, deleguoti 

Rasą Jakienę (NEZ tarybos narė) ir Donatą Liesį (NEZ rali kroso komisijos vicepirmininkas). 
 
6 KLAUSIMAS. Ralio komiteto sudėties papildymas naujais nariais. 
Atsižvelgiant į tai, jog nuo rugsėjo mėnesio prasidėjo pasirengimas 2014 metų sezonui 

(Reglamentų, taisyklių, automobilių techninių reikalavimų rengimas), siūlyta įpareigoti laikinai einantį 
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Ralio komiteto pirmininko pareigas Viceprezidentą Rolandą Dovidaitį artimiausiomis dienomis pateikti 
Tarybai ne mažiau 3 kandidatų kandidatūras į esamą Ralio komiteto sudėtį. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Įpareigoti laikinai einantį Ralio komiteto pirmininko pareigas 

Viceprezidentą Rolandą Dovidaitį artimiausiomis dienomis pateikti Tarybai ne mažiau 3 
kandidatų kandidatūras į esamą Ralio komiteto sudėtį. 

 
7 KLAUSIMAS. Pri ėmimas į LASF asocijuotus narius. 
Kandidatas į LASF asocijuotus narius – ASK „Drifter LT“.  
Siūlyta:  priimti į LASF asocijuotus narius ASK „Drifter LT“. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: priimti į LASF asocijuotus narius ASK „Drifter LT“.  
 

 8. KITI LAUSIMAI:  
 8.1. Informacija apie Kauno apylinkės teisme vykstančią civilinę bylą, dėl žalos 
kompensavimo už 2012-05-01 Nemuno žiede vykusiose Žiedinėse lenktynėse sudegusio 
automobilio. 

R.Rupkus informavo Tarybą apie Kauno apylinkės teisme vykstančią civilinę bylą, kurioje 
ieškovas V. Skirmantas ir UAB ,,Intermetal“ reikalauja, jog LASF atlygintų jiems padarytą žalą 30000 
Lt už 2012-05-01 Žiedinių lenktynių metu sudegusį automobilį Kačerginės Nemuno žiede. Jau įvyko 
du teismo posėdžiai. Kitas teismo posėdis numatytas š.m. lapkričio 14 d. 
 8.2. Informacija apie Utenos apylinkės prokuratūroje atliekama ikiteisminį tyrim ą 
dėl Vilniaus ralis 2013 varžybų metu, neatsargaus gyvybės atėmimo. 

R.Rupkus informavo Tarybą apie vykstantį ikiteisminį tyrimą Utenos apylinkės 
prokuratūroje ir prokurorų keliamus klausimus.  
 8.3. Informacija apie vykdomas draudžiamąsias varžybas ir LASF atliekamas 
prevencines priemones. 

R.Rupkus informavo Tarybą, jog Kėdainių apylinkės teismas byloje dėl įvykių Kėdainių 
aerodromo teritorijoje įvykusių draudžiamųjų varžybų pasisakė, jog visos automobilių sporto šakų 
varžybos, kurios yra įtrauktos į LASF, privalo būti suderintos su LASF. Atsižvelgiant į tai, LASF 
administracija Prezidento pavedimu parengė ir išsiuntė raštus apie šalyje vykdomas draudžiamąsias 
varžybas Savivaldybėms, policijai, priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnyboms, medicinos įstaigoms. 
Sudaryta darbo grupė su Policijos departamento pareigūnais, dėl įstatyminės bazės tobulinimo. Tačiau 
LASF komitetai šiuo klausimu nedirba. LASF administracija, remdamasi vieša informacija, Kroso 
komitetui bei Žiedo komitetui pateikė sąrašą licencijuotų sportininkų, kurie dalyvavo draudžiamosiose 
varžybose. Komitetai iki šiol nesiėmė jokių priemonių numatytų LASK ir nevykdo jiems deleguotų 
funkcijų, tuo pažeisdami LASF įsipareigojimus FIA‘ai laikytis tarptautinio sporto kodekso ir FIA 
statuto reikalavimų. 

Prezidentas pateikė pasiūlymą: pateikti nuo Tarybos įpareigojimą Komitetams, laikytis 
Tarptautinio sporto kodekso, FIA statuto ir LASK reikalavimų. 

Siūlymui pritarta vienbalsiai. 
Nutarta: pateikti nuo Tarybos įpareigojimą Komitetams, laikytis Tarptautinio sporto 

kodekso, FIA statuto ir LASK reikalavimų. 
8.4. Dėl licencijos maketo koregavimo. 
Vyko diskusijos dėl LASF licencijuotų asmenų nemokamo įėjimo į Lietuvos automobilių 

sporto varžybas. 
Siūlyta:  LASF licencijos antroje pusėje palikti užrašą “Šios licencijos savininkas 

nemokamai gali įeiti, įvažiuoti į visas Lietuvos automobilių sporto čempionato varžybas.” Atskirais 
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atvejais į čempionatų etapų ar LASF klasifikuojamas varžybas nemokamai LASF licencijuoti asmenys 
įeiti galės tik su organizatoriaus leidimais, kuriuos pasiimti galės LASF sekretoriate.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.   
Nutarta: LASF licencijos antroje pusėje palikti užrašą “Šios licencijos savininkas 

nemokamai gali įeiti, įvažiuoti į visas Lietuvos automobilių sporto čempionato varžybas.” 
Atskirais atvejais į čempionatų etapų ar LASF klasifikuojamas varžybas LASF licencijuoti 
asmenys nemokamai įeiti galės tik su organizatoriaus leidimais, kuriuos pasiimti galės LASF 
sekretoriate. 
 

 
PRIDEDAMA: 1) Galimų auditorijos tyrimų apie automobilių sporto žinomumą bei populiarumą 
Lietuvoje kainos. 
 
 

Viso protokolo lapų: 5 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
 
 
 


