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Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF Tarybos pos÷džio  
Protokolas Nr. 7 
2008.07.03 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas 
Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas, Arūnas Lekavičius, 
Kazimieras Gudžiūnas, Eugenijus Martin÷nas, Gražvydas Smetonis. 
 
Taip pat dalyvauja – LASF generalinis sekretorius Donatas Večerskis. 
 
Pos÷džio pirmininkas -  Romas Austinskas 
 
Pos÷džio sekretor÷ - Egl÷ Bukinait÷. 

 
 

Dienotvark÷ 
 

 

 1.D÷l LASF Pareišk÷jo „Šilal÷s ASK“ sportininko V. Vajinskio  nesportiško elgesio ralio „Saul÷ 

2008“ metu. 

 2.D÷l  LASF ralio komiteto pirmininko tvirtinimo. 

 3.D÷l  LASF apeliacinio teismo pirmininko skyrimo ir tvirtinimo. 

 4.Informacija apie LARAČ. 

 5.Kiti  klausimai 

Siūlyta:  į LASF Tarybos pos÷džio dienotvarkę įtraukti klausimus: 

a)D÷l LASF ralio komiteto nuostatų patvirtinimo, 

b)D÷l atsakymo į LASF Pareišk÷jo „Automotoprojektai“ 2008-05-30 dienos kreipimąsi, 

c)D÷l LASF SVO nario E. Torrau siuntimo į  Suomijoje vyksiantį WRC čempionato etapą. 

Bendru susitarimu pos÷džio dienotvarkei pritarta. 

Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos pos ÷džio dienotvarkę. 
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I.  D÷l LASF Pareišk÷jo „Šilal÷s ASK“ sportininko V. Vajinskio  nesportiško elgesio ralio „Saul÷ 

2008“ metu. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą apie faktą, jog ralio „Saul÷ 2008“ metu, uždarin÷jant trasą, 

3 greičio ruože buvo pasteb÷tas dideliu greičiu pirmyn ir atgal važin÷jantis sidabro spalvos 

automobilis „Mitsubishi Lancer Evo IX“ su užklijuotais užrašais „Šilal÷s ASK“. LASF Prezidentas 

pamin÷jo, jog toks elgesys LASF licencijos savininkui yra netoleruotinas ir nesportiškas. 

E. Torrau papild÷, jog jis kartu su trasos saugumo viršininko pavaduotoju J. Bacevičiumi važiavo 

uždarin÷jama trasa ir pasteb÷ję dideliu greičiu važiuojantį min÷tą automobilį kreip÷si per 

garsiakalbį, ragindami žiūrovus, sportininkus bei pareišk÷jus laikytis saugos reikalavimų, taip pat 

praneš÷, kad trasa važin÷ti nebegalima, tačiau sulauk÷ iš min÷tame automobilyje s÷dinčių asmenų 

nepadoraus gesto. Tod÷l, LASF Viceprezidentas pareišk÷, jog jaučiasi įžeistas ir kaip pilietis ir kaip 

oficialus LASF asmuo. 

R. Austinskas praneš÷, jog į pos÷dį yra pakviestas ir LASF Pareišk÷jo „Šilal÷s ASK“ pirmininkas, 

vairavęs min÷tą automobilį, V. Vajinskis. Nuspręsta išklausyti V. Vajinskį. 

V. Vajinskis, pripažino dideliu greičiu važin÷jęs po uždaromą ralio trasą, pripažino savo kaltę ir 

pareišk÷, jog nuoširdžiai gailisi d÷l įvykusio incidento. Taip pat, V. Vajinskis pamin÷jo, jog 

automobilyje važiavo kartu su 3 verslininkais, potencialiais r÷m÷jais. Išgirdęs E. Torrau ir J. 

Bacevičiaus raginimą kuo skubiau palikti uždarin÷jamą ralio trasą, vienas iš V. Vajinskio 

vairuojamame automobilyje s÷dinčių asmenų ir parod÷ E. Torrau bei J. Bacevičiui nepadorų gestą, 

pasakojo V. Vajinskis. 

R. Austinskas pasiteiravo ar V. Vajinskis buvo blaivus ir ar trasa važin÷jo lenktynin÷s trasos 

važiavimo kryptimi ar prieš ją? 

V. Vajinskis atsak÷, jog alkoholio visiškai nevartoja, taip pat pripažino trasa važin÷jęs ir jos 

važiavimo kryptimi ir prieš ją.  

G. Smetonis pasiteiravo ar V. Vajinskis važiuodamas uždarin÷jama trasa suprato, jog važiuoti ja 

nebegalima? 

V. Vajinskis pripažino žinojęs, kad trasa jau uždaryta. 

Siūlyta:  suspenduoti V. Vajinskio vairuotojo licenciją iki 2008-12-31 dienos. 

Balsuota: Už – 2 

Prieš – 6 

Siūlyta:  įpareigoti V. Vajinskį viešai atsiprašyti E. Torrau ir J. Bacevičiaus už įžeidimą ir 

suspenduoti V. Vajinskio vairuotojo licenciją vienerioms varžyboms, kuriose sportininkas 

užsiregistruos. 
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Balsuota: Už – 6 

Prieš – 2. 

Nutarta: įpareigoti V. Vajinskį viešai atsiprašyti E. Torrau ir J. Bacevičiaus už įžeidimą ir 

suspenduoti V. Vajinskio vairuotojo licenciją vienerioms varžyboms, kuriose sportininkas 

užsiregistruos. 

V. Vajinskis, išklausęs LASF Tarybos nutarimą, viešai atsipraš÷ E. Torrau už įžeidimą. 

II.  D÷l  LASF ralio komiteto pirmininko tvirtinimo. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog 2008-07-02 dieną buvo susirinkęs LASF ralio 

komitetas, kuris pageidavo kad iki artimiausio LASF narių suvažiavimo LASF ralio komitetui 

vadovautų LASF Tarybos narys – prezidentas R. Austinskas. Tod÷l, LASF Tarybos prašau 

patvirtinti mane iki artimiausio LASF narių suvažiavimo, LASF ralio komiteto pirmininku, kalb÷jo 

R. Austinskas. 

Balsuota: Už – 7 

Susilaik÷ – 1. 

Nutarta: Paskirti R. Austinsk ą, iki artimiausio LASF nari ų suvažiavimo, LASF ralio komiteto 

pirmininku. 

III. D÷l  LASF apeliacinio teismo pirmininko skyrimo ir tvirtinimo. 

R. Austinskas praneš÷ LASF Tarybos nariams, jog, kaip visiems žinoma, praeitą Tarybos pos÷dį 

atsitatydino LASF Apeliacinio teismo pirmininkas G. Ramanauskas. Tod÷l, šiandien, pagal LASF 

įstatus, turime, iki artimiausio LASF narių suvažiavimo, paskirti vieną LASF Tarybos narį eiti 

LASF apeliacinio teismo pirmininko pareigas. 

Siūlyta:  LASF apeliacinio teismo pirmininku, iki artimiausio LASF narių suvažiavimo, paskirti K. 

Gudžiūną. 

Bendru susitarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta:  LASF apeliacinio teismo pirmininku, iki artimiausio  LASF narių suvažiavimo, 

paskirti K. Gudži ūną. 

V. a) D÷l LASF ralio komiteto nuostatų patvirtinimo. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog LASF prezidentas ir LASF generalinis 

sekretorius peržiūr÷jo ir paruoš÷ naujus LASF ralio komiteto nuostatus. Rengiant šiuos nuostatus 

buvo tartasi su teisininke, kad ateityje nekiltų neaiškumų, kalb÷jo LASF Prezidentas. 

D. Večerskis papild÷, jog LASF ralio komiteto nuostatai parengti tokia forma, kuri  tiktų rengiant ir 

kitų komitetų nuostatus. 

Siūlyta:  patvirtinti naujus ralio komiteto nuostatus. 

Bendu susitarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: patvirtinti naujus ralio komiteto nuostatu s. 

IV. ir V. b) Informacija apie LARAČ ir d÷l atsakymo į LASF Pareišk÷jo „Automotoprojektai“ 

2008-05-30 dienos kreipimąsi. 

R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog situacija Lietuvos atvirąjame ralio čempionate kol kas 

lieka tokia pati. Po ralio „Saul÷ 2008“ yra pateiktos 2 apeliacijos iš pareišk÷jų VšĮ. „Egzotikos 

autosportas“ ir VšĮ. „Automotoprojektai“. Per 20 dienų turi įvykti LASF apeliacinis teismas, 

kuriame bus svarstomos pateiktos apeliacijos. Kol kas turime laukti LASF apeliacinio teismo 

sprendimo, o po jo spręsime kaip toliau bus vykdomas Lietuvos atvirasis ralio čempionatas, kalb÷jo 

LASF Prezidentas. 

E. Jakas pasiteiravo gal tuomet LASF Taryba gal÷tų priimti sprendimą d÷l sportininkų 

apdovanojimų, kadangi, d÷l teikiamų apeliacijų nukenčia likusieji sportininkai. 

R. Austinskas atsak÷, jog blogai kad neapdovanoti nugal÷tojai bei prizininkai net ir tų klasių, d÷l 

kurių rezultatų apeliacijos nebuvo teikiamos. Tai liks bloga pamoka mums, tokia situacija neturi 

pasikartoti, visa apdovanojimų ir prizų įteikimo procedūra apkalb÷ta LASK 177 str. kalb÷jo LASF 

Prezidentas.   

D÷l gauto kreipimosi iš pareišk÷jo VšĮ. „Automotoprojektai“ į LASF Prezidentą.  

Šiame rašte VšĮ. „Automotoprojektai“ atstovai teigia, jog vykęs apeliacijos nagrin÷jimas buvo 

neteis÷tas ir prašoma panaikinti LASF apeliacinio teismo, vykusio 2008 geguž÷s 27 dieną, priimtus 

sprendimus. Visa LASF Taryba ir pats S. Girdauskas išklaus÷ teismo pirmininko G. Ramanausko 

pranešimo apie LASF apeliacinio teismo nagrin÷tas apeliacijas, klausimų niekam nekilo. Taip pat, 

pats S. Girdauskas buvo atvykęs į LASF apeliacinio teismo pos÷dį, vykusį,  geguž÷s 27 dieną. 

Tod÷l, LASF apeliacinis teismas konstatuoja faktą, jog VšĮ. „Automotoprojektai“ sportininkas 

dalyvavo apeliacijų nagrin÷jime ir LASF apeliacinio teismo pos÷dis vyko LASF numatyta tvarka. 

LASF apeliacinis teismas už savo veiklą ir sprendimus atsiskaito LASF narių suvažiavimui, kaip 

numatyta LASF apeliacinio teismo nuostatuose, tad nei LASF  Prezidentas nei  LASF Taryba 

nekeičia apeliacinio teismo priimtų sprendimų, o  turi juos  vykdyti. 

LASF Prezidentas kartu su LASF Tarybos nariais teigia, jog LASF Pareišk÷jams bei sportininkams, 

visus sportinius ginčus reikia spręsti LASF veiklą reglamentuojančia tvarka.  

R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog LASF sportininkas R. Lipeikis viešame 

internetiniame forume išplatino įžeidžiamo pobūdžio žinutę apie LASF Generalinio sekretoriaus 

darbą bei sugeb÷jimus. LASF Prezidentas praneš÷, jog kalb÷josi su LASF Generaliniu sekretoriumi, 

taip pat buvo kalb÷ta ir su žinut÷s autoriumi. 

D. Večerskis papild÷, jog jaučiasi įžeistas, konsultavosi su asmeniniu teisininku d÷l galimyb÷s 

kreiptis į teismą, tačiau šios minties kol kas atsisak÷. Nutariau nekaitinti ir taip įtemtos situacijos, 
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tad buvau susitikęs su žinut÷s autoriumi, išsak÷me vienas kitam savo nuomonę, d÷l kai kurių 

pasakytų dalykų žinut÷s autorius atsipraš÷, pažym÷jo LASF Generalinis sekretorius. 

 

Iš viso: protokolo lapų – 5 

 

Pos÷džio pirmininkas    Romas Austinskas 

 

Pos÷džio sekretor÷   Egl÷ Bukinait÷ 


