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LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 

LASF kroso komiteto posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2014-07 

2014.10.28 

 

LASF kroso komiteto posėdis pradėtas 2014.07.31 d. 17.00 val. Lietuvos automobilių 
sporto federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune. 

Dalyvavo:  

Komiteto nariai: Aloyzas Jurdonas, Valdas Stankūnas, Zenonas Sinkevičius, Gintautas 
Ramanauskas, Arvydas Galinis, Giedrius Žunda. 

Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Rasa Jakienė.  

Posėdžio pirmininkas  – Aloyzas Jurdonas 

Posėdžio sekretorius – Rasa Jakienė. 

I. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  

Pirmininkas pristatė LASF kroso komiteto posėdžio darbotvarkę: 

1. 2015m. Lietuvos automobilių kroso čempionato Reglamento ir taisyklių projektų 
svarstymas. 

2.  2015m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato Reglamento ir taisyklių projektų 
svarstymas. 

3. 2015 m. Lietuvos vaikų automobilių kroso čempionato Reglamento projekto svarstymas. 
4. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (LASVOVT) 

svarstymas. 
5. 2015 m. Lietuvos automobilių kroso ir ralio kroso techninių reikalavimų ir LASF vaikų 

kroso čempionato techninių reikalavimų svarstymas. 
6. Gauto prašymo iš asociacijos „Bolids“ dėl 2014 m. regioninių autokroso varžybų VI etapo 

vykdymo galimų pažeidimų išaiškinimo. 
7. Dėl 2014 m. automobilių kroso ir ralio kroso sezono uždarymo. 
8. Kiti klausimai. 

Siūlyta:  Patvirtinti LAF kroso komiteto posėdžio darbotvarkę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Patvirtinti LASF kroso komiteto pos ėdžio darbotvarkę: 

1. 2015m. Lietuvos automobilių kroso čempionato Reglamento ir taisyklių projektų 
svarstymas. 

2. 2015m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato Reglamento ir taisyklių projektų 
svarstymas. 

3. 2015 m. Lietuvos vaikų automobilių kroso čempionato projekto svarstymas. 
4. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (LASVOVT) 

svarstymas. 
5. 2015 m. Lietuvos automobilių kroso ir ralio kroso techninių reikalavimų ir LASF vaikų 

kroso čempionato techninių reikalavimų svarstymas. 



2 

 
 

 

6. Gauto prašymo iš asociacijos „Bolids“ dėl 2014 m. regioninių autokroso varžybų VI etapo 
vykdymo galimų pažeidimų išaiškinimo. 

7. Dėl 2014 m. automobilių kroso ir ralio kroso sezono uždarymo. 
8. Kiti klausimai. 

 

1 KLAUSIMAS. 2015m. Lietuvos automobilių kroso čempionato Reglamento ir taisyklių projektų 
svarstymas. 

Komiteto pirmininkas pasiūlė G.Žundai pristatyti 2015m. Lietuvos automobilių kroso čempionato 
Reglamento ir taisyklių projektus.  

Įvertinus gautas pastabas, pasiūlyta patvirtinti 2015m. Lietuvos automobilių kroso čempionato 
Reglamento (Priedas Nr. 1) ir taisyklių (Priedas Nr. 2) pakeitimus, persiųsti LASF teisėjų ir SVO 
komitetams, kad pateiktų pastabas ir paskelbti juos LASF tinklalapyje www.lasf.lt .  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  

Nutarta. Patvirtinti 2015m. Lietuvos automobilių kroso čempionato Reglamento ir taisyklių 
pakeitimus ir persiųsti LASF teisėjų ir SVO komitetams, kad pateiktų pastabas, ir paskelbti juos 
LASF tinklalapyje www.lasf.lt .  

 

2 KLAUSIMAS. 2015m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato Reglamento ir taisyklių 
projekt ų svarstymas.  

2015m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato Reglamento (Priedas Nr. 3) ir taisyklių (Priedas 
Nr. 4) projektus taip pat pristatė G.Žunda.  

Kadangi esminių pakeitimų nėra daroma pasiūlyta patvirtinti 2015m. Lietuvos automobilių ralio kroso 
čempionato Reglamento ir taisyklių projektus, persiųsti LASF teisėjų ir SVO komitetams, kad pateiktų 
pastabas ir paskelbti juos LASF tinklalapyje www.lasf.lt .  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  

Nutarta. Patvirtinti 2015m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato Reglamento (Priedas Nr. 
3) ir taisykli ų (Priedas Nr. 4) projektus, persiųsti LASF teisėjų ir SVO komitetams, kad pateiktų 
pastabas ir paskelbti juos LASF tinklalapyje www.lasf.lt . 

 

3 KLAUSIMAS. 2015 m. Lietuvos vaikų automobilių kroso čempionato Reglamento projekto 
svarstymas. 

2015 m. Lietuvos vaikų automobilių kroso čempionato Reglamento projektą (Priedas Nr.5) pristatė 
G.Žunda. 

Atlikus keletą patikslinimų, pasiūlyta Reglamento projektą persiųsti LASF teisėjų ir SVO komitetams, 
kad pateiktų pastabas ir paskelbti juos LASF tinklalapyje www.lasf.lt .  

Nutarta. Patvirtinti 2015 m. Lietuvos vaikų automobilių kroso čempionato Reglamento (Priedas 
Nr. 5) projektą,  persiųsti LASF teisėjų ir SVO komitetams, kad pateiktų pastabas ir paskelbti jį 
LASF tinklalapyje www.lasf.lt . 
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4 KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 
(LASVOVT) svarstymas. 

Svarstyta Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės (Priedas Nr.6). Vyko 
diskusijos dėl dokumento straipsnių reikšmės, svarbos, prasmės bei terminų taikymo.  Pasiūlyta 
pateiktas pastabas persiųsti LASF teisininkui, kad paruoštų bendrą dokumentą su visomis ir kitų 
komitetų pateiktomis pastabomis.  

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 

Nutarta pastabas dėl Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 
(LASVOVT ) straipsni ų (Priedas Nr. 6) pakeitimų, papildymų ar panaikinimų persiųsti LASF 
teisininkui, kad pristatyt ų LASF tarybai.  

 

5 KLAUSIMAS.  2015 m. Lietuvos automobilių kroso ir ralio kroso techninių reikalavimų ir LASF 
vaikų kroso čempionato techninių reikalavimų svarstymas. 

2015 m. Lietuvos automobilių kroso ir ralio kroso techninių reikalavimų projektą (Priedas Nr.7) ir 
LASF vaikų kroso čempionato techninių reikalavimų projektą (Priedas Nr.8) pristatė G.Žunda.  

Atlikus keletą patikslinimų ir pakeitimų, pasiūlyta 2015 m. Lietuvos automobilių kroso ir ralio kroso 
techninių reikalavimų projektą (Priedas Nr.7) ir LASF vaikų kroso čempionato techninių reikalavimų 
projektą (Priedas Nr.8) perduoti apsvarstyti LASF techninių reikalavimų komitetui.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta. 2015 m. Lietuvos automobilių kroso ir ralio kroso techninių reikalavimų projektą 
(Priedas Nr.7) ir LASF vaikų kroso čempionato techninių reikalavimų projektą (Priedas Nr.8) 
perduoti apsvarstyti LASF techninių reikalavimų komitetui. 

 

6 KLAUSIMAS. Gauto prašymo iš asociacijos „Bolids“ dėl 2014 m. regioninių autokroso varžybų 
VI etapo vykdymo galimų pažeidimų išaiškinimo. 

Komiteto pirmininkas pristatė gautą prašymą (Priedas Nr. 9) iš asociacijos „Bolids“. Komiteto nariai 
prašė pakomentuoti svarstomą klausimą Z. Sinkevičiui, kuris minėtose varžybose vykdė komisaro 
pareigas.  

Z. Sinkevičius, paaiškino, kad varžybų vadovas pateikė jam preliminarius varžybų rezultatus i 
pražymėjo, kad jie paskaičiuoti pagal reglamentą, tačiau rezultatai nebuvo iškabinti oficialioje varžybų 
skelbimų lentoje, ko pasėkoje varžybų dalyviai neturėjo galimybės su jais susipažinti ir pareikšti 
protesto. Z. Sinkevičius pakomentavo, kad varžybose buvo pažeista daug reglamentuojančių dokumentų 
reikalavimų ir jis po varžybų pasakė organizatoriui, kad taip negali būti vykdomos varžybos. 

Asociacijos „Bolids“ prašyme aiškinama, kad po apdovanojimų, sportininkai pastebėjo, jog neteisingai 
suskaičiuoti rezultatai ir kreipėsi į organizatorių. Organizatoriai pripažino, kad įvyko klaida ir pažadėjo, 
kad teisingumas bus atstatytas, tačiau pasirodžius rezultatų suvestinei, po visų įvykusių etapų, viešoje 
erdvėje, pasimatė, kad rezultatai nebuvo koreguoti. Todėl asociacija „Bolids“ kreipėsi į LASF kroso 
komitetą, kad įvertintų pažeidimus ir atstatytų rezultatus.  

Komiteto nariams peržiūrėjus varžybų rezultatus ir išnagrinėjus gautą prašymą, pareikšta pastaba Z. 
Sinkevičiui dėl varžybų vietoje neatliktų veiksmų bei pareigų neatlikimo ir pasiūlyta:  

1.Patenkinti asociacijos „Bolids“ prašymą ir atstatyti „Regionų taurės 2014“ VI etapo D1600 Junior 
diviziono rezultatus.   
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2. Neleisti Kupiškio organizatoriui daugiau vykdyti varžybų. 

3. Skirti Z. Sinkevičiui griežtą įspėjimą ir kreiptis į teisėjų komitetą dėl Z. Sinkevičius elgesio 
apsvarstymo. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  

Nutarta:  

1.Patenkinti asociacijos „Bolids“ prašymą ir atstatyti „Regionų taurės 2014“ VI etapo D1600 
Junior diviziono rezultatus.   

2. Neleisti Kupiškio organizatoriui vykdyti varžybų iš anksto nesuderinus visų reikalavimų. 

3. Skirti Z. Sinkevičiui griežtą įspėjimą ir kreiptis į teisėjų komitetą dėl Z. Sinkevičius elgesio 
apsvarstymo. 

 

7 KLAUSIMAS. D ėl 2014 m. automobilių kroso ir ralio kroso sezono uždarymo. 

Pranešėjas A. Jurdonas pristatė tris pasiūlymus dėl 2014 m. automobilių kroso ir ralio kroso  sezono 
uždarymo vakaro pravedimo.  

Daugumos komiteto narių sutarimu pritarta 2014 m. automobilių kroso ir ralio kroso  sezono uždarymo 
vakarą pravesti 2014 m. lapkričio 22 dieną, restorane „Bajorkiemis“ Kaune,  nustatant 1 asmeniui kainą 
80,- litų arba 23,17 EUR. Taip pat pritarta, kad iki nustatytos datos (2014.11.04) neužsiregistravus 150 
dalyvių ir neapmokėjus dalyvio mokesčio, sezono uždarymo vakarą perkelti į Kėdainius.  

Nutarta. 2014 m. spalio 29 d. išsiuntinėti visiems LASF pareiškėjams pranešimą dėl 2014 m. 
automobilių kroso ir ralio kroso  sezono uždarymo vakaro pravedimo restorane „Bajorkiemis“ 
Kaune ir iki nustatytos datos (2014.11.04) neužsiregistravus 150 dalyvių ir neapmokėjus dalyvio 
mokesčio, sezono uždarymo vakarą perkelti į Kėdainius. 

 
 

Viso protokolo lapų 4 (keturi), priedų 9.   

 

 

Posėdžio pirmininkas    Aloyzas Jurdonas   
  

 

Posėdžio sekretorė    Rasa Jakienė     

 


