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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF Apeliacinio teismo 
ARBITRAŽIN öS KOLEGIJOS POSöDŽIO  (2008 m. liepos 15 d. ) 
PROTOKOLO IŠRAŠAS 
 
Dalyvauja: Apeliacinio teismo pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas, 

Arbitrai: Algirdas Vilius, Rimas Baltrušis – Baltru šaitis, Sigitas Alesius. 

Taip pat dalyvauja Pareišk÷jo VšĮ. „Egzotika“ atstovas Rokas Lipeikis, Renatas Vaitkevičius, 

teisininkai: Ingrida Mik÷nait÷, Marius Devyžis. 

VšĮ. „Automotoprojektai“ sportininkas Saulius Girdauskas, Pareišk÷ją VšĮ. „Automotoprojektai“ 

atstovaujantis teisininkas Darius Matulevičius. 

LASF prezidentas Romas Austinskas, teisinink÷ Renata Burbulien÷, LASF Generalinis sekretorius 

Donatas Večerskis, ralyje „Saul÷ -2008“ sporto komisaru dirbęs Šarūnas Liesis. 

Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷. 

 

1. Svarstyta: apeliacija  d÷l LARAČ IV etapo “Saul÷s -2008” sporto komisarų sprendimo Nr. 1. 

2. Svarstyta: apeliacija d÷l LARAČ IV etapo “Saul÷ -2008” sporto komisarų nutarimo Nr. 4. 

3. Svarstyta: apeliacija d÷l LARAČ IV  etapo “Saul÷ -2008” sporto komisarų sprendimo Nr. 2 

panaikinimo ir VšĮ. “Egzotikos autosportas” protesto patenkinimo. 

 
LASF apeliacinio teismo arbitrai, nusprend÷: 

1. Apeliacijos  d÷l LARAČ IV etapo “Saul÷s-2008” sporto komisarų sprendimo Nr. 1 sprendimo 

paskelbimas nukeliamas, motyvuojant, jog LASF apeliacinis teismas siekia surinkti papildomos 

informacijos. Apeliantai, iki ateinančio tos pačios arbitražin÷s kolegijos sud÷ties pos÷džio, gali 

pateikti LASF apeliacinio teismo arbitrams papildomos informacijos, susijusios su nagrin÷jama 

apeliacija. LASF arbitražin÷s kolegijos sprendimas bus priimtas ir paskelbtas vadovaujantis LASF 

Įstatais ir LASF apeliacinio teismo nuostatais. 

 

 2. Apeliacija d÷l  LARAČ IV etapo “Saul÷ -2008” sporto komisarų nutarimo Nr. 4, bendru 

apeliacin÷s kolegijos sutarimu atmetama, motyvuojant, kad pateikta saugos lankų homologacija 

yra galiojanti ir atitinkanti FIA TSK priedo J reikalavimus. Apeliacijos mokestis negrąžinamas. 

3. Apeliacija d÷l LARAČ IV  etapo “Saul÷ -2008” sporto komisarų sprendimo Nr. 2 panaikinimo ir 

VšĮ. “Egzotikos autosportas” protesto patenkinimo, bendru apeliacin÷s kolegijos sutarimu 

atmetama, apeliacijos atmetimas grindžiamas tuo, kad Lietuvos čempionato etapuose - ralio 

varžybose gali dalyvauti ir ne Lietuvos čempionato įskaitoje važiuojantys ekipažai, kaip pavyzdžiui, 

kitų šalių sportininkai (šiuo atveju du Latvijos ekipažai), bei Lietuvos sportininkai, nesumok÷ję 
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nustatyto LARAČ dalyvio mokesčio, leidžiančio dalyvauti Lietuvos čempionato įskaitoje. Visi šie 

ekipažai turi teisę dalyvauti ralio įskaitoje, šiuo atveju ralyje “Saul÷-2008” ir kovoti d÷l atskiro 

ralio nugal÷tojo vardo bei atitinkamų organizatoriaus įsteigtų prizų. Organizatoriaus leido ralio 

įskaitoje dalyvauti visiems automobiliams, kurie atitinka saugumo reikalavimus ir yra priimtini 

organizatoriui. Apeliacijos mokestis negrąžinamas. 

 
 
 
 
Pos÷džio pirmininkas  parašas  Sigitas Alesius 
 
 
Pos÷džio sekretor÷  parašas  Egl÷ Bukinait÷ 
 
 
 
Išrašą paruoš÷ 
LASF projektų vadov÷    Rasa Jakien÷ 


