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Lietuvos automobilių sporto federacija                                 Išrašas 
LASF Tarybos posėdžio  
Protokolas Nr. 15 
2009.11.04 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas – Gintaras Furmanavičius. 
Viceprezidentas - Sigitas Alesius, Gintautas Šlėderis, Rolandas Dovidaitis. 
Tarybos nariai: Gintautas Firantas, Šarūnas Liesis, Eduardas Jakas, Ričardas Abelkis,  
Gediminas Grigaitis, Algirdas Gricius, Aloyzas Jurdonas, Algirdas Bilevičius. 
Generalinis sekretorius – Ričardas Rupkus; 
Posėdžio pirmininkas - Gintaras Furmanavičius; 
Posėdžio sekretorė - Eglė Bukinaitė. 
 
I.Dėl posėdžio vedimo tvarkos. 
Pirmininkas dalyvaujančių paklausė, ar visi sutinka, kad posėdžio metu būtų atliekamas 
garso skaitmeninis įrašas. 
Prieštaraujančių nebuvo. Posėdis vykdomas atliekant garso skaitmeninį įrašą. 
 
II.Dienotvarkė. 
 

1. Pasirengimas 2010 m. sezonui ( reglamentai, taisyklės, techniniai reikalavimai) 
bei tarptautinių varžybų organizavimas ir dalyvavimas juose.  

2. LASF Komitetų nuostatų tvirtinimas.   
3. Pasirengimas 2009 metų LASF automobilių sporto uždarymui.  
4. VšĮ „Nemuno žiedas“ prašymo svarstymas 
5. Prezidento informacija apie vykusią FIA generalinę asamblėją.  
6. LASF padėties Teismuose svarstymas.  
7. Kiti klausimai: 
a) VšĮ. „Jonušis autosportas“ pasiūlymas dėl LASF įstatų grupės sukūrimo. 
b) Teisėjų komiteto pasiūlymas dėl licencijų maketo pakeitimo. 
c) ASK „Vilkyčiai“ pretenzija  ir prašymas. 
d) Kitų sporto šakų komiteto papildymas naujais nariais. 
e) Dėl apdovanojimų įteikimo. 

 
Siūlyta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę: 
 
III. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 
1. Klausimas: Pasirengimas 2010 m. sezonui ( reglamentai, taisyklės, techniniai 
reikalavimai) bei tarptautinių varžybų organizavimas ir dalyvavimas juose.  
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Siūlyta: kad iki 2009-11-20 dienos į LASF turi būti pristatyti pilni kiekvieno komiteto 
reglamentuojančių dokumentų paketai 2010 metams. Dokumentai privalo būti patvirtinti 
atsakingųjų asmenų parašais. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: iki 2009-11-20 dienos į LASF pristatyti kiekvieno komiteto 
reglamentuojančių dokumentų paketus 2010 metams. Dokumentai privalo būti 
patvirtinti atsakingųjų asmenų parašais 
 
 
2. Klausimas: LASF Komitetų nuostatų tvirtinimas. 
Siūlyta: iki 2009-11-16 dienos pateikti galutinius komitetų nuostatų variantus  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: iki 2009-11-16 dienos pateikti galutinius komitetų nuostatų variantus. 
 
3. Klausimas: Pasirengimas 2009 metų LASF automobilių sporto uždarymui.  
Ralio sezono uždarymo šventė vyks 2009-12-11 dieną, Palangoje, „Laukinių vakarų 
salūne“. Į šventę bus kviečiami Tarybos ir komitetų nariai bei sportininkai. 
Kroso ir Rali – kroso sezono uždarymo šventė vyks 2009-12-12 dieną, 14 valandą, 
Marijampolėje, Kultūros centre. 
Kitų sporto šakų sezono uždarymo šventė vyks 200-11-20 dieną Garliavoje, kavinėje 
„Sauda“.  
4x4 sezono uždarymo šventė vyks Vilniuje, „Karolinos“ pramogų centre, data vis dar 
derinama. 
 
4. Klausimas: VšĮ „Nemuno žiedas“ prašymo svarstymas. 
E. Jakas informavo LASF tarybą, kad renkama medžiaga 3 knygai  „Nuo rato iki greičio 
rekordų“. 
Siūlyta: pritarti knygos išleidimo idėjai, suteikti reikiamą informaciją, o paramos 
klausimą apsvarstyti tuomet, kai bus aiškus federacijos 2010 metų biudžetas. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti knygos išleidimo idėjai, suteikti reikiamą informaciją, o paramos 
klausimą apsvarstyti tuomet, kai bus aiškus federacijos 2010 metų biudžetas. 
 
5. Klausimas: Prezidento informacija apie vykusią FIA generalinę asamblėją.  
LASF prezidentas G. Furmanavičius informavo LASF tarybą apie vykusią FIA 
generaline asmblėją ir R.Austinsko laišką FIA-ai. 
Siūlyta: patalpinti FIA atsakymą į R. Austinsko laišką ir jo vertimą LASF internetiniame 
puslapyje. 
Siūlymui vienbalsiai pritarta. 
Nutarta: patalpinti FIA atsakymą į R. Austinsko laišką ir jo vertimą LASF 
internetiniame puslapyje. 
 
6. Klausimas: LASF padėties Teismuose svarstymas. 
Siūlymui vienbalsiai pritarta. 
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Nutarta: LASF tarybai įgalioti LASF viceprezidentą R. Dovidaitį pasirašyti 
įgaliojimą, kuriuo būtų įgaliotas LASF generalinis sekretorius R. Rupkus atstovauti 
LASF teismuose. 
 
7. Kiti klausimai: 
a) VšĮ. „Jonušis autosportas“ pasiūlymas dėl LASF įstatų grupės sukūrimo. 
Siūlyta: patalpinti VšĮ. „Jonušis autosportas“ siūlomų kandidatų sąrašą LASF įstatų 
rengimo grupei sudaryti ir paskelbti, kad visi norintys, gali teikti LASF‘ui kandidatus į 
LASF įstatų rengimo grupę iki 2009-11-20 dienos. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti ir 
raštišką kandidato sutikimą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patalpinti VšĮ. „Jonušis autosportas“ siūlomų kandidatų sąrašą LASF 
įstatų rengimo grupei sudaryti ir paskelbti, kad visi norintys, gali teikti LASF‘ui 
kandidatus į LASF įstatų rengimo grupę iki 2009-11-20 dienos. Kartu su pasiūlymu 
būtina pateikti ir raštišką kandidato sutikimą. 
 
b) Teisėjų komiteto pasiūlymas dėl licencijų maketo pakeitimo. 
Siūlyta: šį klausimą atidėti iki sekančio tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomi visi 
gauti pasiūlymai dėl licenzijų maketų. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: šį klausimą atidėti iki sekančio tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomi 
visi gauti pasiūlymai dėl licenzijų maketų. 
 
c) ASK „Vilkyčiai“ pretenzija  ir prašymas. 
Siūlyta: Gautus ASK „Vilkyčiai“ prašymą ir pretenziją perduoti svarstyti LASF 
apeliacinio teismo pirmininkui A. Paliukėnui. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Gautus ASK „Vilkyčiai“ prašymą ir pretenziją perduoti svarstyti LASF 
apeliacinio teismo pirmininkui A. Paliukėnui. 
 
 
d) Kitų sporto šakų komiteto papildymas naujais nariais. 
Siūlyta: LASF Kitų sporto šakų komitetą papildyti šiais nariais:  
J. Bezarienė; 
O. Tylenis; 
G. Laukys; 
M. Gasiūnas. 
Siūlymui vienbalsiai pritarta. 
Nutarta: LASF Kitų sporto šakų komitetą papildyti šiais nariais:  
J. Bezarienė; 
O. Tylenis; 
G. Laukys; 
M. Gasiūnas. 
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e) Dėl  apdovanojimų įteikimo. 
E. Jakas ir A. Jurdonas informavo LASF tarybą, jog šiais metais yra nusipelniusių bei 
gerus rezultatus pasiekusių sportininkų ir rėmėjų, kuriuos sezono uždarymo švenčių metu 
rengiamasi pagerbti ir įteikti apdovanojimus. 
 
 

 
 
Posėdžio pirmininkas      Gintaras Furmanavičius 
 
Posėdžio sekretorė      Eglė Bukinaitė 


