
LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF RALIO KOMITETO  pos÷džio 

PROTOKOLAS NR. 15 
 

2008 m. spalio 8 d  
Kaunas 

 
Pos÷dyje dalyvauja: L.e. ralio komiteto pirmininko pareigas Romas Austinskas, LASF Generalinis 

sekretorius Donatas Večerskis. 

Ralio komiteto nariai:  Artūras Pak÷nas, Marius Torrau, Gediminas Maškauskas.  

Nedalyvauja: Benediktas Vanagas, Paulius Insoda, Alvydas Albrechtas. 

 
DIENOTVARKö 
    1. Ralio “ Aplink Lietuvą-2008”  starto tvarkos žiniaraščio tvirtinimas; 

    2. D÷l Ralio komiteto nutarimo “D÷l N grup÷s automobilių dalyvavime A grup÷s klas÷je” taikymo.  

Ž. Juršio gauto rašto svarstymas; 

    3. Komercinio pasiūlymo “D÷l sportinių Pirreli padangų naudojimo LR ralio čempionate” 

svarstymas; 

     4. 2009 m. ralio reglamento projekto svarstymas; 

     5. Kiti klausimai 

 

Pasiūlyta balsuoti už dienotvark÷ patvirtinimą.  

Bendru sutarimu pritarta dienotvark÷s patvirtinimui. 

Pasiūlyta sekretoriauti  Rasai Jakienei.  

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 

Pos÷džio sekretor÷ Rasa Jakien÷. 

 

1.SVARSTYTA. Ralio “ Aplink Lietuvą-2008”  starto tvarkos žiniaraščio tvirtinimas. 

PASIŪLYTA. Patvirtinti pateiktą ralio „Aplink Lietuvą -2008“ starto tvarką, kuri sudaryta naudojant 

formules pagal reitingų lentelę. Šiam etapui buvo imami visų įskaitinių šių metų etapų rezultatai. 

Bendru sutarimu nutarta patvirtinti ralio „Aplink Lietuvą-2008“ dalyvių starto tvarką.  

NUTARTA. Patvirtinti ralio „Aplink Lietuvą -2008“ dalyvių starto tvarką. 

 
2. SVARSTYTA. Ralio komiteto nutarimo “D÷l N grup÷s automobilių dalyvavimo A grup÷s 

klas÷je” taikymas ir  Ž. Juršio gauto rašto svarstymas. 

Komiteto nariai dar kartą pasiūl÷ apsvarstyti nutarimo priimto ralio komiteto pos÷dyje, Protokolas Nr. 

12, taikymą nuo sekančio etapo.  



R. Austinskas pasiūl÷ leisti sportininkams užbaigti čempionatą metų pradžioje registruotoje grup÷je ir 

klas÷je, kaip buvo nurodyta LARAČ dalyvio paraiškoje. Taip pat , atsižvelgiant į tai, kad sportininkai 

nuo sezono pradžios kovoja d÷l vietos čempionate, be to atsiskaito r÷m÷jams.  

Į pos÷dį atvykęs Ž. Juršys paaiškino, kad kovo-balandžio m÷n.  jis kreip÷si į buvusį ralio komitetą ir į 

techninių reikalavimų komiteto pirmininką, bei praš÷ D. Večerskio parašyti užklausimą į FIA ar 

galima N grup÷s automobiliu dalyvauti A grup÷je.  

D. Večerskis paaiškino, kad buvo gautas neoficialus atsakymas iš FIA, kuriame buvo išd÷styta, jog 

pagal bendruosius reikalavimus galima dalyvauti su N grup÷s automobiliu A grup÷je. Tačiau 

papildomai pasiaiškinus ir pra÷jusią savaitę gavus papildomą atsakymą iš Suomijos, paaišk÷jo, kad 

d÷l tam tikrų FIA ir gamintojų susitarimų, suteikta kai kuriems automobiliams N grup÷s 

homologacija, tačiau be teis÷s su tais automobiliais dalyvauti A grup÷je, kas įrašyta konkrečių 

automobilių homologacin÷se formose. 

Komiteto nariai išsak÷, kad būtent ir jie taip supranta šia situaciją, nes homologacijų sąraše aiškiai 

nurodyta kokios homologacijos galioja tik N grup÷je ir mano, kad kreipiantis į FIA, neteisingai, t.y. 

nepilnai detalizuotas klausimas.. 

Kadangi komitetui šiuo klausimu priimant sprendimą nebuvo įvertinti kai kurie aspektai (tai, kad 

sportininkai užregistruoti LASF‘e ir patvirtinti čempionate dalyvavimui A grup÷je; tai, kad LASF 

pritar÷ iki šiol tokių automobilių dalyvavimui A grup÷je) ir, kaip jau min÷jo R. Austinskas, kad tai 

paskutinis čempionato etapas, tad keitimai padarytų daugiau žalos, pasiūlyta, komiteto ankstesniame 

pos÷dyje priimtą nutarimą „Automobiliais, kurių FIA A grup÷s homologacija galioja tik N grup÷je 

(FIA A grup÷s homologacijų sąraše ir / ar pačioje A grup÷s homologacijoje yra prierašas 

„Homologation Valid Only in Group N), neleisti startuoti A grup÷je“, netaikyti Lietuvos automobilių 

ralio atviro čempionato VII etape ralyje „Aplink Lietuvą-2008“.  

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  

NUTARTA. Ralio komiteto 2008.09.17 dienos pos÷dyje priimt ą nutarimą „Automobiliais, kuri ų 

FIA A grup ÷s homologacija galioja tik N grup÷je (FIA A grup ÷s homologacijų sąraše ir / ar 

pačioje A grup÷s homologacijoje yra prierašas „Homologation Valid Only in Group N), neleisti 

startuoti A grup ÷je“ NETAIKYTI  Lietuvos automobilių ralio atviro čempionato VII etapo 

varžybose, ralyje „Aplink Lietuvą-2008“.  

 

3. SVARSTYTA. Komercinio pasiūlymo “D÷l sportinių „Pirreli“ padangų naudojimo 

LR ralio čempionate” svarstymas. 

R. Austinskas informavo apie pasiūlymą d÷l Pirreli padangų naudojimo LR ralio čempionate. Tai 

būtų trijų metų sutartis. LASF ir varžybų dalyviai tur÷tų įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus.  

D÷l šio pasiūlymo vyko diskusijos ir pasiūlyta klausimo svarstymą atid÷ti v÷lesniam laikui.   



 

 4.SVARSTYTA. 2009m. reglamento projekto svarstymas. 

Dar kartą peržvelgtas ir patikslintas 2009m. reglamento projektas. Pasiūlyta LARAČ dalyviams 

paruošti anketas, kurias išsiuntin÷ti kiekvienam asmeniškai el. paštu arba paštu. Pagrindiniai 

klausimai, kuriuos reikia įtraukti į anketą, tai: 

- etapų skaičius LARAČ-e, konkrečiai išvardinant juos; 

- d÷l bendros įskaitos; 

- d÷l varžybų formato; 

- d÷l WRC  grup÷s bei kiti klausimai. 

Bendru sutarimu pritarta anketos paruošimui ir išsiuntin÷jimui, o gavus atsakymus į pateiktus 

anketoje klausimus, nutarta galutinai suformuluoti Reglamento straipsnius. 

 

 5.KITI KLAUSIMAI. 

R. Austinskas pateik÷ informaciją apie LARAČ sezono uždarymo vakarą. Kaip jau buvo min÷ta, 

uždarymas vyks 2008-11-28 d. pramogų klube „Combo“, Kaune. Planuojama kiekvienam LARAČ 

dalyviui (I vairuotojui, pateikusiam LARAČ dalyvio paraišką) skirti po 4 pakvietimus. Pažym÷ta, kad 

kartu bus vykdomas ir B lygos nugal÷tojų apdovanojimas.  

 

 

 

Pirmininkas    Romas Austinskas 

 

 

Sekretor÷    Rasa Jakien÷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


