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Išrašas 
Lietuvos automobilių sporto federacija 

 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2012-013 

2012.09. 11 
 

 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.09.11 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.20 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Jonas Furmanavičius; 
LASF Viceprezidentas -  Rolandas Dovidaitis; 
Komitetų pirmininkai - Eduardas Jakas, Aloyzas Jurdonas, Darius Grinbergas, Vidmantas 

Dailidė, Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis, Šarūnas Liesis 
Nedalyvavo:  
Algirdas Gricius, Ramūnas Šaučikovas, Gediminas Grigaitis.  
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė, LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Jonas Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimas 2013 m. automobilių sporto sezonui. 
2. LASF veiklą ir automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų rengimas. 
3. LASF asocijuotų narių priėmimas. 
4. Delegavimas į FIA Generalinę asamblėją, kuri vyks 2012-12-03 iki 2012-12-07 

Stambule. 
5. Kiti klausimai: 
5.1. Prezidento informacija apie gautą paramą LASFui. 
5.2. LASF kroso komiteto pirmininko kreipimasis dėl išlaidų kompensavimo NEZ rali-

kroso dalyviams. 
5.3. LASF Ralio komiteto pirmininko kreipimasis dėl išaiškinimo, kas atsakingas už 

vykdomų varžybų Lietuvoje administravimą, dokumentacijos derinimą.  
5.4. Dėl chronometruojamos matavimo sistemos įsigijimo ir naudojimo Lietuvoje 

vykdomose varžybose.  
5.5. K.Girdausko ASK prašymo „Dėl 2012-08-18 LARČ V etapo „300 LAKES RALLY“ 

SKK priimto sprendimo skirti laiko baudą K.Girdausko ASK ekipažui S.Girdauskui ir A.Aftanaziv 
startinis Nr.2“ nagrinėjimas. 

5.6. Prašymo formos „dėl siuntimo į komandiruotę“, patvirtintos 2006-02-14 Tarybos 
posėdyje, koregavimas ir tvirtinimas. 

Darius Grinbergas siūlė į darbotvarkę įtraukti 3 papildomus klausimus: 
1. Dėl Žiedo komiteto sudėties papildymo. 
2. Dėl Pareiškėjo atstovo pozicijos išduodant Pareiškėjo licenciją. 
3. Dėl nelegalių varžybų ir sportininkų dalyvavimo jose. 
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Eduardas Jakas siūlė LAF Tarybos posėdžio darbotvarkės 5.4. klausimą perkelti į sekančio 
LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę, kadangi nėra pranešėjo ir šis klausimas neapsvarstytas Kroso 
Komitete.  

Š. Liesis siūlė išbraukti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkės 5.3. klausimą, kadangi 
neatvyko pranešėjas Ramūnas Šaučikovas. 

Siūlyta:  Į LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti tris papildomus klausimus, išbraukti 
5.3. ir 5.4 LAF Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimus.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimas 2013 m. automobilių sporto sezonui. 
2. LASF veiklą ir automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų rengimas. 
3. LASF asocijuotų narių pri ėmimas. 
4. Delegavimas į FIA Generalinę asamblėją, kuri vyks 2012-12-03 iki 2012-12-07 

Stambule. 
5. Kiti klausimai: 
5.1. Prezidento informacija apie gautą paramą LASFui. 
5.2. LASF kroso komiteto pirmininko kreipimasis dėl išlaidų kompensavimo NEZ 

rali-kroso dalyviams. 
5.3. K.Girdausko ASK prašymo „Dėl 2012-08-18 LARČ V etapo „300 LAKES 

RALLY“ SKK priimto sprendimo skirti laiko baud ą K.Girdausko ASK ekipažui S.Girdauskui ir 
A.Aftanaziv startinis Nr.2“ nagrin ėjimas. 

5.4. Prašymo formos „dėl siuntimo į komandiruotę“, patvirtintos 2006-02-14 Tarybos 
posėdyje, koregavimas ir tvirtinimas. 

5.5. Dėl Žiedo komiteto sudėties papildymo. 
5.6. Dėl Pareiškėjo atstovo pozicijos išduodant Pareiškėjo licenciją. 
5.7. Dėl nelegalių varžybų ir sportinink ų dalyvavimo jose. 
 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Pasirengimas 2013 m. automobilių sporto sezonui. 
R. Rupkus pristatė pasirengimo grafiką 2013 m. sezonui: 
Siūlyta:  Patvirtinti pateiktą grafiką. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti pateikt ą grafiką:  
1. Iki spalio 1 dienos 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 dienos svarstomi gauti siūlymai Komitetuose .  
3. Iki lapkri čio 28 d. vyksta derinimai norminių aktų tarp Komitet ų ir tvirtinami 

Komitetuose reglamentai, taisyklės ir preliminar ūs čempionatų kalendoriai.  
4. Lapkri čio 28 dieną Tarybos posėdyje pateikiami parengti taisyklės, reglamentai ir 

Taryba tvirtina Lietuvos automobili ų sporto 2013 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. 

 
2. KLAUSIMAS. LASF veikl ą ir automobili ų sportą reglamentuojančių dokumentų 

rengimas. 
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A. Rupkus prašė Komitetų pirmininkų atkreipti dėmesį į Taisyklių ir Reglamentų 
hierarchiją rengiant šiuos dokumentus. Pateikė informaciją apie esamus šiuo metu skirtumus 
automobilių sportą reglamentuojančiuose dokumentuose. 

Siūlyta:  LASF automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų hierarchiją išdėstyti 
taip: 1) Kodeksas; 2) Taisyklės; 3) Reglamentai. 

Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: LASF automobili ų sportą reglamentuojančių dokumentų hierarchij ą 

išdėstyti taip: 1) Kodeksas; 2) Taisyklės; 3) Reglamentai. 
 
3. KLAUSIMAS.  LASF asocijuot ų narių pri ėmimas. 
Pirmininkas pristatė juridinių asmenų pateikusių prašymus tapti LASF asocijuotais nariais 

sąrašą. 
Eil. 
Nr. LASF asocijuotas narys Vadovas 

1 Kauno visureigių sporto klubas VšĮ Vitalijus Kavaliauskas 
2 Darolos sporto klubas Darius Blažys 
3 NV sport VšĮ Evaldas Stanionis 
4 Imadethis automėgėjų klubas Tomas Stankus 
5 Rotoma UAB Marius Mickevičius 
6 Baltic Bussiness Leaders sport club Justinas Burneika 
7 Auto inter sport SK Marius Ulozevičius 
8 Turbožiedas Palangos ASK Raimondas Abromas 
9 WinArt UAB Tamara Podbereckienė 
10 Garvitas UAB Dainius Petrulis 
11 Varovas & Co VšĮ Ringaudas Sadauskas 
12 Autoverslas UAB Valdemaras Zakarauskas 
13 RS Motorsport Antanas Kyguolis 
14 Autotauras KSK Gintaras Račkauskas 

 
Siūlyta: Balsuoti už pateiktą kandidatų į LASF asocijuotus narius sąrašą. Prieštaraujančių 

nebuvo. 
Balsuota: vienbalsiai. 
Nutarta: Sąraše pateiktus juridinius asmenis priimti į LASF asocijuotus narius. 
 

4. KLAUSIMAS. Delegavimas į FIA Generalinę asamblėją, kuri vyks 2012-12-03 iki 
2012-12-07 Stambule. 

Siūlyta: Į FIA Generalinę asmblėją, kuri vyks 2012-12-(03-07d.) Stambule, deleguoti 
LASF prezidenta Gintarą Furmanavičių ir LASF prezidento patarėją Darių Jonušį. Kitokių pasiūlymų 
negauta. 

Balsuota: Vienbalsiai. 
Nutarta: Į FIA Generalinę asmblėją, kuri vyks 2012-12-(03-07d.) Stambule, deleguoti 

LASF prezidenta Gintarą Furmanavičių ir LASF prezidento patarėją Darių Jonušį. 
 

5. Kiti klausimai: 
 
5.1. KLAUSIMAS. Prezidento informacija apie gautą paramą LASFui. 
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LASF prezidentas G.Furmanavičius informavo Tarybą, jog šiuo metu vyksta procedūros 
dėl paramos LASFui suteikimo. Jau yra LASF pasirašyta sutartis ir pateikta paramos davėjui.  

 
5.2. KLAUSIMAS. LASF kroso komiteto pirmininko krei pimasis dėl išlaidų 

kompensavimo NEZ rali-kroso dalyviams. 
Kroso komiteto pirmininkas A.Jurdonas kreipėsi į Taryba su siūlymu dėl  išlaidų 

kompenesavimo NEZ rali-kroso dalyviams. Tarybos nariai vienbalsiai siūlymui pritarė ir įpareigojo 
Kroso komiteto pirmininką, kitam Tarybos posėdžiui, pateikti konkrečias NEZ rali-kroso dalyvių 
kompensuojamų išlaidų sąmatas tvirtinimui. 

 
5.3. K.Girdausko ASK prašymo „Dėl 2012-08-18 LARČ V etapo “300 LAKES 

RALLY“ SKK priimto sprendimo skirti laiko baud ą K.Girdausko ASK ekipažui S.Girdauskui ir 
A.Aftanaziv startinis Nr.2“ nagrin ėjimas (priedas Nr. 1). 

Šiuo klausimu pasisakė R.Jakienė, E.Jakas, Š.Liesis, S.Alesius. 
Po detalios SKK baudos skyrimo analizės Pirmininkas paklausė Tarybos narių, ar yra 

manančių, jog K.Girdausko ASK ekipažui skirta bauda yra teisėta? Tarybos nariai vienbalsiai pritarė 
nuomonei, jog SKK skyrė baudą nepagrystai, t.y. nesivadovaudama varžybas reglamentuojančiais 
dokumentais. Pirmininkas pasiūlė šią Tarybos nuomonę užfiksuoti protokole. 

Vyko diskusijos, kokį sprendimą šiuo klausimu turėtų priimti Taryba.  
Siūlyta: D.Grinbergas siūlė taikyti TSK nuostats, kuriuose yra teigiama, jog atsiradus ar 

nustačius naujas aplinkybe, po įvykusių varžybų SKK gali susirinkti iš naujo ir, peržiūrėjus naujas 
aplinkybes, priimti naują sprendimą. Š.Liesis pasisakė, jog šito siūlymo svarstyti negalime, kadangi 
naujų aplinkybių nėra. Tarybos nariai pritarė Š.Liesio siūlymui nesvarstyti D.Grinbergo pateikto 
pasiūlyo. 

R.Rupkus pateikė siūlymą: vadovaujantis LASF įstatais, LASK bei LASF Apeliacinio 
teimo nuostatais, nesutarimus, kilusisus dėl LASK ir kitų Lietuvos automobilių sportą 
reglamentuojančių dokumentų taikymo, sprendžia LASF Apeliacinis teismas. Pareiškėjas K.Girdausko 
ASK Tarybai pateiktame prašyme nurodo, jog SKK skirdama baudą nesivadovavo Lietuvos 
automobilių sportą reglamentuojančiais dokumentais. Atsižvelgiant  į tai, parengti pareiškėjui 
K.Girdausko ASK atsakymą į pateiktą prašymą Tarybai, jog šiuo klausimu pareiškėjas turi teisę 
kreiptis į LASF Apeliacinį teismą dėl SKK priimto sprendimo teisėtumo, taikant Lietuvos automobilių 
sportą reglamentuojančius dokumentus. Imant domėn, tai, jog SKK nesupažindino pareiškėjo su 
priimtu sprendimu, o apeliacijos padavimas, vadovaujantis LASK, numato konkrečius apeliacijos 
padavimo terminus, šio Tarybos nutarimo paskelbimą (LASF tinklalapyje) laikyti, kaip galimos 
apeliacijos padavimo pradžią (LASK 182 str. 2 dalis). LASF sekretoriatą įpareigoti, paskelbus LASF 
tinkalapyje šį Tarybos nutarimą, nedelsiant informuoti raštu (el.paštu) pareiškėją K.Girdausko ASK. 

Kitokių pasiūlymų negauta. 
Balsuota: vienbalsiai. 
Nutarta: vadovaujantis LASF įstatais, LASK bei LASF Apeliacinio teimo nuostatais, 

nesutarimus kilusisus dėl LASK ir kit ų Lietuvos automobilių sportą reglamentuojančių 
dokumentų taikymo, sprendžia LASF Apeliacinis teismas. Pareiškėjas K.Girdausko ASK, 
Tarybai pateiktame prašyme nurodo, jog SKK skirdama baudą nesivadovavo Lietuvos 
automobilių sportą reglamentuojančiais dokumentais. Atsižvelgiant  į tai, parengti pareiškėjui 
K.Girdausko ASK atsakymą į pateiktą prašymą Tarybai, jog šiuo klausimu pareiškėjas turi teisę 
kreiptis į LASF Apeliacinį teismą dėl SKK priimto sprendimo teisėtumo, taikant Lietuvos 
automobilių sportą reglamentuojančius dokumentus. Imant domėn, tai, jog SKK nesupažindino 
pareiškėjo su priimtu sprendimu, o apeliacijos padavimas, vadovaujantis LASK, numato 
konkrečius apeliacijos padavimo terminus, šio Tarybos nutarimo paskelbimą LASF tinklalapyje 
laikyti kaip galimos apeliacijos padavimo pradžią (LASK 182 str. 2 dalis). LASF sekretoriatą 
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įpareigoti, paskelbus LASF tinkalapyje šį Tarybos nutarimą, nedelsiant informuoti raštu 
(el.paštu) pareiškėją K.Girdausko ASK. 

 
5.4. Prašymo formos „dėl siuntimo į komandiruotę“, patvirtintos 2006-02-14 Tarybos 

posėdyje, koregavimas ir tvirtinimas (priedas Nr.2). 
Generalinė sekretorė R.Jakienė pateikė Tarybai papildytą prašymo formą ”dėl siuntimo į 

komandiruotę”, kuri buvo patvirtinta 2006-02-14 Tarybos posėdyje. 
Siūlyta:  patvirtinti teikiamus prašymo formos “dėl siuntimo į komandiruotę” papildymus. 
Balsuota: vienbalsiai. 
Nutarta: patvirtinti teikiamus prašymo formos “d ėl siuntimo į komandiruotę” 

papildymus. 
 
5.5. Dėl Žiedo komiteto sudėties papildymo. 
Žiedo komiteto pirmininkas D.Grinbergas informavo Tarybą, jog iš šio Komiteto sudėties 

atsistatydino Komiteto narys Giedrius Čenkus. Į jo vietą Žiedo komitetas siūlo naują narį tai Ivetą 
Slaboševičiūtę ir prašo Tarybos patvirtinti Komiteto sudėties papildymą. 

Siūlyta: patvirtinti Ivetą Slaboševičiūtę Žiedo komiteto nariu. 
Balsuota: vienbalsiai. 
Nutarta: patvirtinti Ivet ą Slaboševičiūtę Žiedo komiteto nariu. 
 
5.6. Dėl Pareiškėjo atstovo pozicijos išduodant Pareiškėjo licenciją. 
Žiedo komiteto pirmininkas D.Grinbergas informavo Tarybą, jog būtina atkreipti dėmesį 

išduodant Pareiškėjo licenciją į tai, koks asmuo yra įrašomas pareiškėju ar pareiškėjo atstovu. 
Praktikoje pasitaiko, jog oficialus pareiškėjo atstovas būna nekompetetingas spresti klausimus  
kilančius varžybų metu. Tokiais atvejais neformaliai komandą atstovauja sportininkas, kuris neturi 
jokių įgaliojimų atstovauti pareiškėją oficialiai, arba oficialiu pareiškėju paraiškose yra įrašomi 
sportininkai, kurie varžybų metu fiziškai negali atlikti pareiškėjo funkcijų iškilus tam tikriems 
klausimams, ko pasekoje ivyksta nemalonūs incidentai ir bereikalingos emocijos ar ginčai. 
D.Grinbergas siūlo, išduodant pareiškėjo licencijas, atkreipti pareiškėjų dėmesį į šias pastabas ir, kad 
pareiškėju būtų įrašomas kompetetingas asmuo, galintis atstovauti komandą ar sportininką.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Išduodant pareiškėjo licencijas reikalauti iš pareiškėjų, jog oficialiais 

atstovais būtų skiriami tokie asmenys, kurie  kompetetingai galėtų atlikti šias pareigas.  
 
5.7. Dėl nelegalių varžybų ir sportinink ų dalyvavimo jose. 
Žiedo komiteto pirmininkas D.Grinbergas paklausė, kaip vykdoma kontrolė nelegalių 

varžybų ir licencijuotų sportininkų dalyvavimo tokiose varžybose? R.Rupkus informavo, jog po LASK 
straipsnių pakeitimų yra išsiųsti pranešimai į oficialias šalies institucijas, kurios išduoda leidimus 
organizuoti renginius. Per tą laiką buvo aktyviai bendradarbaujama su šiomis institucijomis, gauta iš jų 
nemažai paklausimų dėl rengiamų varžybų ir leidimų išdavimo. LASF administracija buvo gavusi ne 
viena pranešimą apie rengiamas nelegalias aržybas ir šia informaciją perdavė vietos savicaldos 
institucijoms, kurios nedelsiant regavo ir neišdavė leidimo organizuoti nelegalias varžybas.  

Vyko diskusijos. Diskusijų metu nuspręsta, jog Komitetai turi aktyviau dirbti su 
licencijuotais sportininkais aiškindami skirtumus tarp legalių ir nelegalių varžybų bei galimas 
pasekmes. Komitetai, gavę informaciją apie licencijuotų sportininkų ar teisėjų dalyvavimą 
nelicencijuotuose varžybose, privalo šias informacijas patikrinti ir skirti baudas visų LASF licencijų 
turėtojams numatytas LASK. 
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Pridedama:  
1) K.Girdausko ASK prašymas „Dėl 2012-08-18 LARČ V etapo „300 LAKES RALLY“ 

SKK priimto sprendimo skirti laiko baudą K.Girdausko ASK ekipažui S.Girdauskui ir A.Aftanaziv 
startinis Nr.2. 

2) Prašymo forma “dėl siuntimo į komandiruotę”. 
 
 

Viso protokolo lapų: 6 
 
 
Posėdžio pirmininkas     G. J. Furmanavičius 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 

 


