
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Teisėjų komiteto posėdžio, 
 PROTOKOLAS Nr.2017-07 

 2017-11-15  
 

LASF teisėjų komiteto posėdis įvyko 2017-11-15 d. 17:00 val.  Lietuvos automobilių sporto 
federacijoje, Savanorių pr. 56. 
Dalyvavo: 
Komiteto pirmininkas Š.Liesis, komiteto nariai A.Bilevičius, G.Smetonis, S.Aukštkalnis, V.Šlėderienė, 
M.Mikuševičius. 
Nedalyvavo: S.Stanaitis, G.Laukys, D.Matulis 
Posėdžio pirmininkas – Š.Liesis 

  
 

Dienotvarkė: 
1. Teisėjų komiteto narių informacija apie jų darbą jiems priskirtuose sporto komitetuose. 
2. Kiti klausimai. 
 
1. V.Šlėderienė (DRIFT,o komitetas) – reglamentuojantys dokumentai baigiami ruošti. Komitetas 

yra naujas, todėl kyla klausimų dėl įvairių  reikalavimų traktavimo – kam reikalingi komisarai, 
kas turi prisiimti atsakomybę už nekokybišką teisėjų darbą ir pan. 
Teisėjų komitetas priėmė dėmesin išsakytus pageidavimus bei prašymus ir, suprasdamas, kad 
Drift,o komitetas yra naujas, jam nevisai aiškūs LASF reglamentuojančių dokumentų atskiri 
reikalavimai įpareigojo V.Šlėderienę konsultuoti Drift,o komitetą visais teisėjavimo, oficialių 
asmenų būtinumo klausimais bei apie jų pareigas varžybų metu. Iškilusius papildomiems 
klausimams, bus kreipiamasi į teisėjų komitetą pagalbos. 
 
G.Smetonis (ralio komitetas) – komitete visi dokumentai baigiamoje ruošimo stadijoje, į visas 
išsakytas pastabas buvo atsižvelgta, dokumentuose esminių pakeitimų nėra. 
 
A.Bilevičius (kroso komitetas) – pastabos pateiktos kroso komitetui. Ar į jas bus atsižvelgta – 
šiuo metu pasakyti negali. Pagrindiniai klausimai – komisarų skaičius Lietuvos čempionato 
varžybose, teisėjų skaičius postuose kito statuso varžybose, komisarų skyrimo tvarka.  
Teisėjų komitetas išreiškia savo nuomonę, kad buvusi praktika skiriant komisarus Lietuvos 
čempionato varžyboms neatitinka keliamiems reikalavimams ir prašo LASF Tarybą 
patvirtinti, kad Lietuvos čempionato pagrindinių sporto šakų (ralio, kroso, žiedo) 
varžyboms būtų privalomi trys komisarai iš kurių du skiria teisėjų komitetas, o vieną 
pasirenka organizatorius iš patvirtinto šiam darbui teisėjų sąrašo. 
 
M.Mikuševičius (žiedo komitetas) – aktyviai dalyvauja reglamentuojančių dokumentų ruošime, 
produktyviai dirba su žiedo komitetu. Šiuo metu pastabų neturi. 
 
4x4 (D.Matulis), DRAG (G.Laukys), kitos sporto šakos (S.Stanaitis) ryšio priemonėmis 
informavo, kad komitetų reglamentuojantys dokumentai baigiami ruošti ir esminių pastabų jie 
neturi. 
 
Teisėjų komitetas tikisi, kad visi reglamentuojantys dokumentai bus pateikti galutiniam derinimui 
iki lapkričio 25 d. Prašymas komiteto nariams esant kokiems tai trukdžiams informuoti teisėjų 
komiteto pirmininką.       



2. Kiti klausimai: 
- Š.Liesis informavo komitetą apie pokalbį su LASF Prezidentu R.Austinsku, kurio metu 

Prezidentas išreiškė mintį apie galimybę metų gale organizuoti teisėjų paminėjimo ir 
pagerbimo šventę. Š.Liesis tokiai minčiai siūlė iš esmės pritarti. Jis priminė visiems, kad tokie 
vakarai būdavo organizuojami kartu su atskirų sporto šakų apdovanojimais ir, kad tokia 
praktika nutrūko savo kadenciją baigus S.Alesiui. Šiuo metu atskiri klubai savo šventinius 
metų baigimo vakarus rengia individualiai. Tuo pačiu jaučiamas teisėjų atotrūkis nuo 
sportininkų, kas nėra teigiama. Š.Liesis pasiūlė bent jau dviem didžiausiems klubams – 
„Startas“ ir „Krosas“ – pabandyti padaryti bendrą vakarą ir tuo pačiu bus padarytas pirmas 
žingsnis tolesniems veiksmams. 
Klubų atstovai savo pasisakymuose konstatavo, kad šių metų uždarymo vakarai pas juos jau 
numatyti ir tai galima būtų numatyti tik kitiems metams. Mintis yra nebloga ir šią viziją reikia 
vystyti. 
 

- LASF administracijos atstovas T.Vasiliauskas informavo, kad 2018 metais vykdomi FIA 
seminarai ralio saugumo tematika (Dublinas 2018.01.12-13) ir Europos kroso/ralio kroso 
čempionato komisarams bei varžybų vadovams (Paryžius 2018.01.26-27). LASF Prezidentas 
informavo, kad į šiuos seminarus važiuojantys LASF teisėjai susimoka visas išlaidas patys su 
galimybe atgauti investuotus pinigus tik po atitinkamos sporto šakos seminaro organizavimo 
Lietuvoje. Teisėjų komitetas informuos suinteresuotus teisėjus apie vykstančius seminarus ir  
su vykimu susijusiomis finansinėmis išlaidomis. 
 

 
 

 
 
LASF teisėjų komiteto pirmininkas   Š.Liesis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


