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Lietuvos automobilių sporto federacija                               Išrašas  
LASF Tarybos posėdžio  
Protokolas Nr. 11 
2010.11.23 
 
 
Dalyvauja: LASF Prezidentas Gintaras Furmanavičius. 
Viceprezidentas: Sigitas Alesius, Gintautas Šlėderis. 
Tarybos nariai: Algirdas Gricius, Eduardas Jakas, Gintautas Firantas, Gediminas 
Grigaitis, Aloyzas Jurdonas, Šarūnas Liesis. 
 
Taip pat dalyvauja: LASF teisininkas - Ričardas Rupkus, LASF generalinė sekretorė – 
Rasa Jakienė. 
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. Dienotvarkės svarstymas: 

 
Siūlyta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: : patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę: 
 

1. Dėl Lietuvos automobilių mini žiedinių lenktynių 2011 metų čempionatų ir 
pirmenybių pravedimo. 

2. Komitetų pirmininkų informacija apie pasirengimo 2011 metų sezonui 
pabaigą.  

3. 2011 m. LASF čempionatų datų tvirtinimas. 
4. LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų svarstymas ir tvirtinimas: 

a. LASF licencijų išdavimo tvarka ir reikalavimai licencijoms gauti 
straipsnių redakcija; 

b. LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų straipsnių redakcija; 
c. LASF Tarybos 2005-04-14 d. nutarimo dėl alkoholio vartojimo 

kontrolės varžybų metu svarstymas. 
5. Informacija apie Lietuvos automobilių sporto 80-ojo jubiliejaus darbinės 

grupės įvykusį posėdį; 
6. Kiti klausimai: 
a) Dėl LASF žiedo komiteto nario D. Grinbergo siuntimo į komandiruotę. 
b)  Dėl 2012 metų LASF kroso komiteto strategijos.  
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III. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas. 
 

1 klausimas: Dėl Lietuvos automobilių mini žiedinių lenktynių 2011 metų 
čempionatų ir pirmenybių pravedimo. 

 
G. Firantas informavo Tarybą, kad LASF kitų sporto šakų komiteto narys ir Kauno M. 
Šalčiaus sporto klubo pirmininkas R. Venys pateikė prašymą dalyvauti LASF tarybos 
posėdyje svarstant 1 darbotvarkės klausimą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Leisti R. Veniui dalyvauti LASF tarybos posėdyje svarstant 1 dienotvarkės 
klausimą. 
Vyko diskusijos dėl mini žiedo varžybų organizavimo ir kas jas turi organizuoti. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: iki kitų metų sezono nekeisti jokių reglamentuojančių dokumentų ir 
palikti mini žiedines lenktynes priskirtas prie kitų sporto šakų komiteto. Žiedo 
komitetui pakeisti numatyto Lietuvos automobilių mini žiedinių lenktynių 
čempionato pavadinimą išimant iš šio pavadinimo žodį „mini“. 
 
 
2 klausimas: Komitetų pirmininkų informacija apie pasirengimo 2011 metų sezonui 
pabaigą.  
 
Komitetų pirmininkai informavo Tarybą jog 2011 metų varžybas reglamentuojantys 
dokumentai parengti suderinti ir patvirtinti išskyrus Kitų sporto šakų Drag lenktynes. 
Kitų sporto šakų komitetui nurodyta, jeigu iki š.m. lapkričio 30 d. nebus suderinti ir 
patvirtinti 2011 m. Drag lenktynes reglamentuojantys dokumentai, tai šioms varžyboms 
galios 2010 m. reglamentuojantys dokumentai. 
 
3 klausimas: 2011 m. LASF čempionatų datų tvirtinimas. 
.  
Nutarta: patvirtinti oficialų 2011 metų LASF čempionatų kalendorių. (Priedas Nr. 
1). 
 
4. LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų svarstymas ir tvirtinimas: 
 
a) LASF licencijų išdavimo tvarka ir reikalavimai licencijoms gauti straipsnių 
redakcija. 
Nutarta: patvirtinti 2011 metų LASF licenzijų išdavimo tvarką su pasiūlytais 
straipsnių pakeitimais. (Priedas Nr. 2). 
 
b) LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų redakcija. 
Nutarta: patvirtinti koreguotą LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų redakciją. 
 
c) LASF Tarybos 2005-04-14 d. nutarimo dėl alkoholio vartojimo kontrolės varžybų 
metu svarstymas. 
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Nutarta: panaikinti 2005-04-14 d. Tarybos nutarimą dėl alkoholio vartojimo 
kontrolės varžybų metu ir vadovautis galiojančiais LR įstatymais. 
 
 5. Informacija apie Lietuvos automobilių sporto 80-ojo jubiliejaus darbinės grupės 
įvykusį posėdį. 
LASF prezidentas informavo tarybą, apie darbo grupės vykdomus darbus. 
 
6. a) Dėl LASF žiedo komiteto nario D. Grinbergo siuntimo į komandiruotę. 

Nutarta: padengti D. Grinbergo komandiruotės į Monaką kelionės (lėktuvo 
bilieto) išlaidas. 
 
b) Dėl 2012 metų LASF kroso komiteto strategijos.  
A. Jurdonas informavo tarybą, kad yra parengta bei išdalinta LASF tarybai kroso 
komiteto strategija 2012 metams. Ši strategija bus pateikta kartu su suvažiavimo 
medžiaga visuotiniam LASF narių susirinkimui. 

 
 
 
Iš viso: protokolo lapų - 5 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas     Gintaras Furmanavičius 
 
Posėdžio sekretorė       Eglė Bukinaitė 


