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Lietuvos automobilių sporto federacija 

 
LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2014-12 
2014-11-04 

 
 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2014-11-04 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.45 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
LASF viceprezidentai - Darius Jonušis, Rolandas Dovidaitis. 
Komitetų pirmininkai - Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis, Algirdas Gricius, 

Šarūnas Liesis, Vidmantas Dailidė, Aloyzas Jurdonas, Eduardas Jakas, Gediminas Grigaitis, 
Mindaugas Boguševičius (el. paštu). 

Lietuvos kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas. 
Nedalyvavo: Rolandas Šležas, Gintaras Kaminskas. 
Taip pat dalyvavo: LASF teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa 

Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas. 
 
I.  Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.  
Siūlyta:  Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimas 2015 m. automobilių sporto sezonui.  
2. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

(LASVOVT) atskir ų straipsnių redakcijos projekto aptarimas ir tvirtinimas. 
3.  Dėl LASF prezidento G.Furmanavičiaus ir LASF viceprezidento D.Jonušio 

dalyvavimo FIA generalinėje asamblėjoje.  
4. D.Grinbergo 2014-10-21 dienos rašto, adresuoto LASF prezidentui 

G.Furmanavičiui ir LASF tarybai , svarstymas. 
5.  Kiti klausimai: 
5.1. Informacija dėl 2015 metų WRC varžybų. 
5.2.Informacija apie automobilių sporto šakų nugalėtojų ir prizinink ų apdovanojimų 

ir sezono uždarymo renginius. 
5.3. Informacija apie pasirengimą 2015 metų LASF tikr ųjų narių rinkiminiam 

suvažiavimui.  
5.4. Senjorų komiteto teikimas 2014-12-20 d. vyksiančio Kalėdinio slalomo išlaidų 

kompensavimui, sumoje 500 lt.  
5.5. Asociacijos N40 vyrų autoklubas pasiūlymo svarstymas. 
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II.  Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas. 
1. Klausimas. Pasirengimas 2015 m. automobilių sporto sezonui.  
Komitetų pirmininkai pateikė informaciją apie pasiruošimą 2015 m. automobilių sporto 

sezonui. Patvirtino, jog iki lapkričio 25 d. norminiai dokumentai, reglamentuojantys 2015 m. 
automobilių sporto varžybas, bus parengti.  

Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas informavo Tarybą, jog yra gautas prašymas iš kitų 
sporto šakų organizatorių dėl LASF pagalbos derybose su VšĮ Nemuno žiedas, nustatant trasos nuomos 
sąlygas ir  įkainius.  

SVO komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad LASF nėra paskyrusi varžybų vyr. 
gydytojo. Siūlyta, pagal FIA HLO priedo reikalavimus, varžybų vyr. gydytoju paskirti Vidmantą 
Eigėlį, galintį kuruoti Medicininės tarnybos darbą, LASF automobilių sporto varžybose. R. Rupkus 
siūlė gydytoją V. Eigėlį priimti į SVO komiteto narius ir pavesti jam kuruoti Medininės tarnybos darbą, 
ir į sekančio Tarybos posėdžio darbotvarkę traukti klausimą dėl SVO komiteto papildymo nauju nariu.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į sekančio Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausim ą dėl SVO 

komiteto papildymo nauju nariu. Kandidatas Vidmantas Eigėlis. 
LASF viceprezidentas D. Jonušis informavo, kad 2014-11-15 d. vyks išplėstinis žiedo 

automobilių sporto šakos atstovų susirinkimas. Atsižvelgiant į visuomenės interesus, bus užbaigti renti 
2015 m. žiedo sporto šaką reglamentuojantys dokumentai. 1000 km. lenktynių taisyklės pakoreguotos, 
įrašant sąlygą, jog nauji sportininkai, planuojantys dalyvauti 1000 km. lenktynėse, privalomai turi būti 
sudalyvavę bent dviejose žiedinių  lenktynių varžybose.  

Teisininkas R. Rupkus siūlė sekančiame LASF tarybos posėdyje pateikti tvirtinimui 
pakoreguotas LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisykles, išbraukiant 55.3.5 ir 57.3.5 
punktus.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į sekančio Tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausim ą dėl LASF 

licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių tvirtinimo. 
Vyko diskusijos dėl Lietuvos automobilių ralio čempionato etapų skaičiaus. Siūlyta, 

vadovaujantis stebėtojo ataskaita, sportininkų apklausa ir kt., atrinkti organizatorius, turinčius 
finansinių išteklių organizuoti ir galinčius reikiamame lygyje pravesti varžybas. 

 
2. Klausimas. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių (LASVOVT) atskir ų straipsnių redakcijos projekto aptarimas ir tvirtinimas. 
Atsižvelgiant į gautus Š.Liesio, R.Mažuolio, D.Jonušio, Kroso komiteto bei G.Grigaičio 

pasiūlymus dėl LASVOVT straipsnių redakcijos, LASF teisininkas pateikė apibendrintą gautų 
pasiūlymų LASVOVT straipsnių redakciją svarstymui. Buvo svarstomi šie pasiūlymai: 

1) Dėl LASVOVT dokumento, kaip LASF norminio akto bendrai reglamentuojančio visų 
automobilių sporto šakų varžybų organizavimą bei vykdymą reikalingumo. LASF teisininkas 
R.Rupkus Tarybai pristatė šį klausimą, kadangi iš gautų pasiūlymų buvo galima suprasti, jog 
yra siūlymų atsisakyti LASVOVT ir automobilių sporto varžybų organizavimo bei vykdymo 
taisykles perkelti į atskirų automobilių sporto šakų taisykles bei reglamentus. Buvo siūloma 
balsuoti: Kas už tai, kad LASVOVT, kaip LASF norminis aktas bendrai reglamentuojantis visų 
automobilių sporto šakų varžybų organizavimą bei vykdymą, būtų paliekamas ir toliau 
koreguojamas atsižvelgiant į gautas pastabas.  
Balsuota: už – 11, Susilaikė – 1. 
Nutarta:  LASVOVT, kaip LASF normin į aktą bendrai reglamentuojantį visų automobilių 
sporto šakų varžybų organizavimą bei vykdymą, palikti ir toliau koreguoti atsižvelgiant į 
gautas pastabas.  
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2) Dėl gautų siūlymų, kurie prieštarauja aukštesniems LASF norminiams aktams ( FIA sporto kodeksui, LR 
Kūno kultūros ir sporto įstatymui, LASF įstatams, Lietuvos automobilių sporto kodeksui) nesvarstymo. 
Siūlyta:  nesvarstyti gautų siūlymų dėl LASVOVT straipsnių redakcijos, kurie prieštarauja aukštesniems 
LASF norminiams aktams ( FIA sporto kodeksui, LR Kūno kultūros ir sporto įstatymui, LASF įstatams, 
Lietuvos automobilių sporto kodeksui) 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  nesvarstyti gautų siūlymų dėl LASVOVT straipsni ų redakcijos, kurie prieštarauja 
aukštesniems LASF norminiams aktams ( FIA sporto kodeksui, LR Kūno kultūros ir sporto 
įstatymui, LASF įstatams, Lietuvos automobilių sporto kodeksui). 

3) Dėl LASVOVT 2 str. 1 d. 21 p., siūloma nauja redakcija: „Organizatorius – tai varžybas 
organizuojančios, juridinio asmens statusą turinčios automobilių sporto organizacijos, tapusios LASF 
nariais, atitinkančios LR Kūno kultūros ir sporto departamento nustatytus kriterijus ir gavę LASF 
išduotą Organizatoriaus licenciją, suteikiančią teisę vykdyti varžybas (LASK 25 str.).“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 2 str. 1 d. 21 p. naujai redakcijai. Atitinkamai padaryti 
pataisas ir kituose LASVOVT straipsniuose, kuriuose yra nurodytas juridinio asmens 
statusas.  

4) Dėl LASVOVT 2 str. 1 d. 27 p., redakcijos. Siūloma: „Ekipažas – viename sportiniame automobilyje 
esantys du -keturi (keturi) sportininkai, turintys galiojančias vairuotojo licencijas.  ir pagal atskirų sporto 
šakų varžybų reglamentus vykdantys I –ojo ir II ojo vairuotojo funkcijas.“  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 2 str. 1 d. 27 p., naujai  redakcijai. 

5) Dėl LASVOVT 2 str. 1 d. 29 p., redakcijos. Siūloma: „Trasa – viešose ar privačiose teritorijose 
specialiai sukonstruota ir pastatyta uždara (stacionari ar laikina) eismui skirta, ir naudojama žemės arba 
statinio paviršiaus dalis, arba bendro naudojimo kelio dalis, skirta automobilių sporto varžyboms .ir Turi 
LASF išduotą trasos licenciją. 4X4 automobilių sporto šakos trasų licencijų būtinumą sprendžia 4x4 
Komitetas.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 2 str. 1 d. 29 p., naujai  redakcijai. 

6) Dėl LASVOVT 2 str. 1 d. 30, 31, 32 p. redakcijos. Siūloma: panaikinti 2 str. 1 d. 30, 31, 32 p. 
ir 30 punktą išdėstyti naujai: „„A lyga“, „B lyga“,  „C lyga“  - tai automobilių sporto šakų 
klasifikuojamų varžybų lygos, kurių reikalavimai yra nustatyti atskirų sporto šakų Komitetų 
taisyklėse ar reglamentuose.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: panaikinti LASVOVT 2 str. 1 d. 30,31,32 p., ir pritarti naujai LASVOVT 2 str. 1 d. 30 p. 
redakcijai. Atitinkamai padaryti pakeitimus, susiju sius su šio straipsnio punktų numeraciją.  

7) Dėl LASVOVT 2 str. 1 d. 36, 37 p. redakcijos. Siūloma juos sukeisti vietomis, t.y. tekstą iš 37 
p. „SVOK -<...>“; perkelti į 36p., o 36 p. tekstą: „SVO reglamentas - <...>;“ į 37 p. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  LASVOVT 2 str. 1 d. 36, 37 p. sukeisti vietomis. 

8) Dėl LASVOVT 3 str. 4 d. redakcijos. Siūloma: „LASF, vadovaudamasi FIA TSK bei LASK 
išleidžia šias „Lietuvos automobilių sporto varžybų renginių organizavimo ir vykdymo 
taisykles“, kurios nurodo nacionalinius reikalavimus automobilių sporto varžybų 
organizavimui, vykdymui, teisėjavimui ir dalyvavimui jose.“. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 3 str. 4 d., naujai redak cijai. 

9) Dėl LASVOVT 3 str. papildymo nauja 9 dalimi: „Organizuojant ar vykdant automobilių sporto 
varžybas būtina laikytis automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų hierarhijos pricipo, 
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t.y. žemenės teisinės galios aktas negali prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktui. 
Automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų hierarhija: 
9.1 FIA Tarptautinis sporto kodeksas; 
9.2 LR Kūno kultūros ir sporto įstatymas; 
9.3 Lietuvos automobilių sporto kodeksas (LASK); 
9.4 Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės (LASVOVT); 
9.5 LASF Komitetų taisyklės, reglamentai; 
9.6 Varžybų papildomi nuostatai; 
9.7 Varžybų biuleteniai; 
9.8 Varžybų Komisarų sprendimai. „ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti papildyti LASVOVT 3 str. 9 dalimi . 

10) Dėl LASVOVT 5 straipsnio 1 d. redakcijos. Buvo gautas siūlymas pakeisti 5 str. 1 dalyje esantį 
terminą „spalio 1 d.“ į terminą „lapkričio 1 d.“. Siūloma balsuoti: Kas už tai, kad palikti 
LASVOVT 5 str. 1 dalyje esantį terminą „spalio 1 d.“ 
Balsuota: už – 11, prieš – 1  
Nutarta: Palikti galioti LASVOVT 5 str. 1 d. esamą terminą „spalio 1d.“. 

11) Dėl LASVOVT 6 str. 1 d. 1 p. redakcijos. Siūloma: „Kai automobilių sporto varžybų 
kalendoriuje numatytų varžybų negalima pravesti dėl force majeure aplinkybių. Force-majeure 
aplinkybėmis turi būti suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas „Dėl 
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 
patvirtinimo“, o taip pat ir kitos Force-majeure aplinkybės, kurios apima: karą, ginkluotąjį 
konfliktą arba teroristinį išpuolį, riaušes, gaisrą, sprogdinimus, nelaimingus atsitikimus, 
potvynius ir kitas gamtos stichijas bei meteorologines sąlygas, epidemiją, diversiją, valdžios 
institucijų sprendimus arba veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant leidimų vykdyti varžybas 
nesuteikimą, panaikinimą ir kt.), arba neramumus varžybų metu, streiką, lokautą arba teismo 
įsakymą, draudžiantį vykdyti varžybas, jeigu pasikeičia taikytinos teisės, norminių aktų, 
įsakymų arba reikalavimų nuostatos, kurios užkirstų kelią vykdyti varžybas, jeigu prasidėjus 
varžyboms paaiškėja, kad varžybų metu negalima užtikrinti saugumo reikalavimų, jeigu įvyksta 
didelė avarija, kurios metu neįmanoma tęsti varžybų ir\ar yra aukų, bei kitos nenumatytos ir 
neprognozuojamos aplinkybės.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 6 str. 1 d. 1p., naujai r edakcijai. 

12) Dėl LASVOVT 7 str. 3 d. 7 p. redakcijos. Siūloma: „Startiniai numeriai, privaloma reklama ant 
automobilių – priede prie reglamento (taisyklių), aprašoma privaloma startinių numerių ir 
reklamos tekstų išdėstymo schema. Įskaitos, taškų skaičiavimas.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 7 str. 3 d. 7p., naujai r edakcijai. 

13) Dėl LASVOVT 9 str. 2 dalies redakcijos. Siūloma: panaikinti 9 str. 2 dalį.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: panaikinti LASVOVT 9 str. 2 d.. 

14) Dėl LASVOVT 10 str. 1 d. redakcijos. Siūloma: papildyti 10 str. 1 d. „Atskirų sporto šakų 
Komitetai, atsižvelgdami į jų administruojamos sporto šakos ypatumus, varžybų lygas, savo 
nuožiūra gali parengti bendrines varžybų taisykles kurios nustatytų bendrinius reikalavimus 
visoms šios automobilių sporto šakos rūšims bei lygoms ir kurių sudėtyje gali būti 
reglamentas.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 10 str. 1 d., naujai reda kcijai. 
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15) Dėl LASVOVT 13 str. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dalių redakcijos. Siūloma: Panaikinti šio straipsnio 
dalyse numatytus terminus ir juos pakeisti numatant tik tris terminus: 6d. - “ Atitinkamos sporto 
šakos Komitetas, gavęs paraišką Organizatoriaus licencijai gauti ir varžybų organizavimo 
sutarties projektą, ne vėliau kaip per 15 14 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo, bet ne 
vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios, jeigu atitinkamos sporto šakos 
Komitetas nenumatė kitaip, priima sprendimą tenkinti paraišką Organizatoriaus licencijai gauti 
ar ją atmesti ir pritarti arba nepritarti varžybų organizavimo sutarties projektui.“ 8 d. – 
„Kandidatas į varžybų organizatorius, ne vėliau kaip per 14 30 kalendorinių dienų nuo 
Komiteto sprendimo priėmimo tenkinti paraišką Organizatoriaus licencijai gauti, privalo 
sumokėti šio straipsnio 7 dalyje nustatytus mokesčius ir pasirašyti varžybų organizavimo 
sutartį, jeigu atitinkamos sporto šakos Komitetas nenustatė kitų terminų dėl mokesčių“.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 13 str. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 d., naujoms redakcijoms. 

16) Dėl LASVOVT 14 str. 4 d. redakcijos. Siūloma: „Komitetas konkursą į varžybų organizatorius 
gali skelbti ir negavęs paraiškų konkrečių varžybų pravedimui. Tuo atveju, konkursas turi būti 
paskelbtas ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki šių taisyklių 13 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nustatytų paraiškų padavimo terminų pabaigos. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 14 str. 4 d., naujai reda kcijai.  

17) Dėl LASVOVT 15 str. papildymu 4 dalimi. Siūloma: 15 str. papildyti 4d. - Visi dokumentai 
yra pristatomi į LASF, generaliniam sekretoriui. Generalini sekretorius šiuos dokumentus 
perduoda Komitetų pirmininkams. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: papildyti LASVOVT 15 str. 4 dalimi.  

18) Dėl LASVOVT 16 str. 3 dalies perkėlimo į 1 dalį, o buvusią 1 dalį paslinkti viena dalimi 
žemiau, atitinkamai pakeičiant ir kitų šio straipsnio dalių numeraciją. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: LASVOVT 16 str. 3 dal į perkelti į 1 dalį, o buvusią 1 dalį paslinkti viena dalimi 
žemiau, atitinkamai pakeičiant ir kit ų šio straipsnio dalių numeraciją. 

19) Dėl LASVOVT 18 str. 2,3,4,5 dalių redakcijos. Siūlomos 2,3,4,5, dalių redakcijos:  
2 dalis: Lietuvos teritorijoje organizuojamose varžybose, Varžybų vadovas privalo turėti 
atitinkamos kategorijos LASF išduotą teisėjo licenciją. Varžybų vadovą iš asmenų, turinčių, A 
ir B lygos varžybose galiojančią I-os kategorijos teisėjo licenciją, o C lygos varžybose ne 
mažesne kaip II-os kategorijos teisėjo licenciją, iš Teisėjų komiteto sudaryto Teisėjų sąrašo, 
pasirenka ir paskiria (įsakymu, sutartimi, susitarimu ar pan.) varžybų organizatorius.  
3 dalis: Organizatoriaus pavedimu, Varžybų vadovas, asmeniškai arba sudaręs sutartį su teisėjų 
klubu(ais), sudaro varžybų teisėjų, oficialių asmenų, sąrašą. Teisėjų Oficialių asmenų sąraše 
privalo būti teisėjo, pavardė vardas, licencijos numeris, telefono numeris. Oficialių asmenų 
skyrimo tvarką nustato šių Taisyklių 28 str. Remiantis šiais sąrašais yra sudaromi varžybų 
oficialių asmenų Oficialių asmenų sąrašas, kurie yra neatsiejama varžybų saugos plano dalis. 
Galutinis Oficialių asmenų sąrašas privalo būti varžybų metu paskelbtas varžybų Oficialioje 
skelbimų lentoje. 
4 dalis: Varžybų vadovas B ir C lygos varžybose, gali eiti ir Vyriausiojo varžybų sekretoriaus 
pareigas. Varžybose teisėjų pareigas, negali eiti asmenys neturintys LASF galiojančios teisėjo 
licencijos, Kitų šalių teisėjai, išskyrus varžybų Komisarus,  gali teisėjauti varžybose tik gavę 
išankstinį LASF Teisėjų komiteto pritarimą ir kitos šalies ASF leidimą. Varžybų teisėjų 
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kategorijas ir funkcijas nustato LASK, LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo 
taisyklės, Teisėjų komiteto parengtos teisėjų darbo instrukcijos.  (Perkeltas į 28 str.) 
5 dalis: Organizatoriaus pavedimu, Varžybų vadovas rengia ir pasirašo varžybų papildomus 
nuostatus. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 18 str. 2, 3, 4, 5 dali ų redakcijoms. 

20) Dėl LASVOVT 18 str. 6 dalies redakcijos. Siūloma: iš 18 str. 6 dalies išbraukti esamą ir 
papildytą nuostatą, jog Varžybų vadovo funkcijas nustato ir „šios taisyklės, SVO reglamentas 
bei atskirų sporto šakų reglamentai (taisyklės). Siūloma balsuoti: „Kas už tai, kad palikti esamą 
ir papildytą LASVOVT 18 str. 6 d. redakciją, kurioje nurodoma, jog Varžybų vadovo funkcijas 
nustato ir „šios taisyklės, SVO reglamentas bei atskirų sporto šakų reglamentai (taisyklės)“. 
Balsuota: už – 10, prieš – 2. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 18 str. 6 d. redakcijai, papildant ją, jog Varžybų vadovo 
funkcijas nustato „šios taisyklės, SVO reglamentas“. 

21) Dėl LASVOVT 20 str. 3 dalies redakcijos. Siūloma išbraukti žodžius „Eiti draudžiama“. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 20 str. 3 dalies redakcij ai. 

22) Dėl LASVOVT 21 str. 2 dalies 3,5,7,8 p redakcijos. Siūlomos šios punktų redakcijos:  
3 p. - Frazė, patvirtinanti, jog varžybos rengiamos vadovaujantis FIA TSK,  LASK, LASVOVT  
bei atitinkamos sporto šakos varžybų reglamentu (taisyklėmis); 
5 p. - Varžybų direktorius – vardas pavardė, kontaktinis telefono numeris, el.paštas; 
7 p. - Organizacinio komiteto sudėtis - pareigos, vardai pavardės, kontaktiniai telefono 
numeriai, el.paštai; 
8 p. - Sporto komisarų ir varžybų vadovo Oficialių asmenų sąrašas - pareigos, vardai pavardės, 
kontaktiniai telefono numeriai, el.paštai. Kitų privalomų Oficialių ir kitų asmenų sąrašo 
skelbimą papildomuose nuostatuose, nustato sporto šakos Komiteto parengtas varžybų 
reglamentas. priedas „Tipinis papildomų nuostatų projektas“ ; 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 21 str. 2 dalies 3,5,7,8 p redakcijoms. Panaikinus straipsnio 
punktus atlikti šio straipsnio punktų korekciją. 

23) Dėl LASVOVT 21 str. 2 d. 6 p. redakcijos. Redakciniame projekte buvo siūloma išbraukti 21 
str. 2 d. 6 p., kadangi ne visuose varžybose yra skiriamas teisėjas ryšiams su dalyviais. 
Svarstymo metu buvo gautas siūlymas palikti šį punktą neišbrauktą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta, palikti LASVOVT 21 str. 2 d. 6 p. n eišbrauktą. 
Nutarta: palikti LASVOVT 21 str. 2 d. 6 p. neišbrauktą.  

24) Dėl LASVOVT 23 str. 2 d. redakcijos. Siūloma: „ Visos LASF klasifikuojamos varžybos 
privalo turėti Saugos planą. Negalima vykdyti automobilių sporto varžybų neturint varžybų 
saugos plano. 4x4 sporto šakos varžybose Saugos planas nerengiamas, jeigu 4X4 Komitetas 
priima tokį nutarimą.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 23 str. 2 dalies redakcij ai. 

25) Dėl LASVOVT 23 str. 7 d. redakcijos. Siūloma: panaikinti 23 str. 7 dalį.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: panaikinti LASVOVT 23 str. 7 d.  

26) Dėl LASVOVT 27 str. 1 d. redakcijos. Siūloma: Varžybų organizatorius ar jo įgaliotas 
Varžybų vadovas, prieš pradėdamas ruošti varžybų dokumentus vykdyti varžybas, privalo 
parinkti varžybų oficialius asmenis. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 27 str. 1 dalies redakcij ai. 
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27) Dėl LASVOVT 27 str. 3 d. 1, 2 punktų redakcijos. Siūloma:  
1p - SKK pirmininkas – asmuo, turintis ne mažesnę kaip: Ralio, Kroso, Raly Kroso, Žiedo 
varžybose Nacionalinę teisėjo kategoriją , o kitose automobilių sporto varžybose ne mažesnę 
kaip I teisėjo kategoriją ir atsakingas už Sporto Komisarų Kolegijos posėdžių surengimą, jų 
darbotvarkę, posėdžių protokolavimą ir užtikrinimą, kad priimti sprendimai būtų įvykdyti. SKK 
pirmininkas yra atsakingas už ataskaitos pateikimą LASF. SKK pirmininkas varžybų metu turi 
palaikyti nuolatinį ryšį su varžybų Vadovu ir taip užtikrinti sklandų varžybų pravedimą. SKK 
pirmininko funkcijas ir pareigas nustato LASK 134 str.. SKK pirmininką varžyboms skiria 
Teisėjų komitetas (LASK 135 str.). SKK pirmininkas skiriamas tik toms varžyboms kuriuose, 
atsižvelgiant į sporto šakos ypatumus, atskirų sporto šakų Komitetų reglamentais (taisyklėmis) 
yra skiriami trys sporto Komisarai.  
2 p. - Sporto Komisarai - asmenys, turintys ne mažesnę kaip I teisėjo kategoriją ir atsakingi už 
varžybų vykdymą bei pasirašytos varžybų ataskaitos išsiuntimą į LASF, kurioje turi būti 
informacija apie varžybų rezultatus, gautus protestus, pašalinimus ir jų nuomonė apie reikiamus 
priimti sprendimus dėl licencijos sustabdymo ar diskvalifikacijos. Sporto Komisarai turi 
aukščiausią sportinę valdžią, kurios pagrindinė užduotis priversti vykdyti LASK, varžybų 
reglamentų, taisyklių, varžybų papildomų nuostatų reikalavimus, o taip pat varžybų programą. 
Sporto Komisarai nagrinėja visus protestus, nepaneigiant teisės pateikti apeliaciją pagal LASK 
(XIII dalis). Varžybose privalo būti vienas arba trys sporto komisarai (įskaitant SKK 
pirmininką). Sporto komisarų funkcijas ir pareigas nustato LASK 141 str. bei Teisėjų komiteto 
parengti SKK darbo nuostatai.“ 
Siūlyta balsuoti, „kas už pateiktą LASVOVT 27 str. 3 d. 1, 2 p. redakciją?“ 
Balsuota: už – 10; prieš – 1, susilaikė – 1.  
Nutarta: pritarti LASVOVT 27 str. 3 d. 1 ir 2 p. re dakcijai. 

28) Dėl LASVOVT 27 str. 3 d. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 p. redakcijos. Siūloma: 
3p. - Varžybų vadovas – asmuo, A ir B lygos varžybose turintis ne mažesnę kaip I teisėjo 
kategoriją, o C lygos varžybose nemažesne kaip II teisėjo kategoriją ir atsakingas už varžybų 
vykdymą pagal varžybų programą. Varžybų vadovo funkcijas ir pareigas nustato LASK 142 
str., šios taisyklės,  bei SVO reglamentas. 
4p. - SKK sekretorius – tai organizatoriaus ar varžybų vadovo paskirtas asmuo, turintis ne 
mažesnę kaip II teisėjo kategoriją, gerai žinantis Sporto Komisarų darbą reglamentuojančius 
dokumentus bei sugebantis organizuoti nepertraukiamą SKK darbą. SKK sekretorius atsako už 
SKK susirinkimų medžiagos paruošimą ir juose priimtų nutarimų atspausdinimą. Jei reikia, 
padeda varžybų Vadovui ruošti galutinę ataskaitą ( LASK 143 str.).  
5p. - Vyriausias varžybų sekretorius – varžybų vadovo, A ir B lygos varžybose iš ne mažesnę 
kaip I teisėjo kvalifikacinę kategoriją, o C lygos varžybose nemažesne kaip II teisėjo kategoriją 
turinčių teisėjų sąrašo parinktas asmuo, kuris organizuoja ir atsako už sekretoriato darbą, 
registracinės komisijos darbą, startinio sąrašo sudarymą, varžybų rezultatų suvedimą ir jų 
publikaciją. Jis tiesiogiai pavaldus Varžybų Vadovui. Šias pareigas gali eiti ir Varžybų vadovas. 
6p. - Techninės komisijos Pirmininkas – varžybų vadovo parinktas asmuo, turintis ne mažesnę 
kaip I teisėjo kategoriją ir yra atsakingas už techninių teisėjų darbą, uždaro parko arba remonto 
– degalų užpildymo zonos teisėjų darbo organizavimą, atlieka visus numatytus techninius 
patikrinimus, techninę patikrą atlieka laikantis visų reglamentuojančių aktų ir su tinkamais 
prietaisais, ruošia ir pasirašo techninio patikrinimo protokolus, už kuriuos jis prisiima 
atsakomybę ir pateikia juos varžybų vadovui bei sporto komisarams (LASK 145 str.). 
7p. - Saugumo ir trasos viršininkas - varžybų vadovo parinktas asmuo, turintis ne mažesnę kaip 
I teisėjo kategoriją, kuris atsako už tinkamą trasos parinkimą, jos išmatavimą bei įrengimą, 
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trasos atitikimą trasios priėmimo aktą, tinkamą bei savalaikį trasos teisėjų išdėstymą, jų 
mokėjimą atlikti savo pareigas bei varžybų Saugumo plane numatytą techninį bei medicininį 
trasos aprūpinimą, o taip pat užtikrinti jos saugumą. Prieš varžybas paruošia saugumo 
priemonių įgyvendinimo planą ir varžybų metu kontroliuoja jo vykdymą. Varžybų metu 
kontroliuoja teisėjų bei saugumo tarnybų darbą, reikalui esant, skiria vieną iš savo pagalbininkų 
savalaikiam trasos uždarymui ir, varžyboms pasibaigus, jos atidarymui visuomeniniam 
naudojimui. Varžybų Vadovui pateikia pilną ataskaitą apie visus nutikimus trasoje. Saugumo ir 
trasos viršininko funkcijas bei pareigas nustato SVO reglamentas. 
9p. - Teisėjas ryšiams su dalyviais - varžybų vadovo parinktas asmuo, turintis ne mažesnę kaip 
I teisėjo kategoriją, o B ir C lygos varžybose nemažesne kaip II teisėjo kategoriją, kuris varžybų 
metu užtikrina operatyvų ryšį tarp dalyvių ir oficialių asmenų, pateikia patikimą informaciją 
varžybų dalyviams bei oficialiems asmenims, dalyvauja visuose techniniuose bei 
registraciniuose patikrinimuose, Sporto Komisarų pasėdžiuose, kontroliuoja informaciją 
oficialioje varžybų lentoje, neleisdamas, kad būtų teikiama informacija, nesusijusi su 
varžybomis, savarankiškai arba konsultuojantis su atitinkamais oficialiais asmenimis atsako į 
visus dalyvių klausimus, nedelsiant pateikia dalyviams visą iš Sporto komisarų bei varžybų 
vadovo gautą naują informaciją, pasibaigus varžyboms duoda savo darbo ataskaitą Sporto 
komisarams bei varžybų vadovui. Teisėjo ryšiams su dalyviais kitos funkcijos ir pareigos 
nustatytos Teisėjų komiteto parengtuose teisėjų darbo nuostatuose. Slalomo bei Greituminio 
slalomo ir kalnų lenktynėse Teisėjo ryšiams su dalyviais pareigybė yra rekomenduojama. 
10p. - Varžybų teisėjai – tai varžybų organizatoriaus ar varžybų vadovo parinkti ir su Teisėjų 
komitetu suderintas asmenys, turintys atitinkamas teisėjų kategorijų licencijas sąrašas, kurie 
atlieka kliūčių teisėjo, signalizuotojo, starto/finišo teisėjo, UP – degalų užpylimo zonos teisėjo, 
trasos teisėjo, laikininko, posto vyresniojo teisėjo, fakto teisėjo, techninio teisėjo pareigas. 
13p. - SVO delegatas - tai atskiros sporto šakos SVO komiteto ar Tarybos paskirtas asmuo, 
turintis ne mažesnę, kaip I pirmą teisėjo kategoriją, kurio pagrindinė funkcija stebėti kaip 
laikomasi SVO reglamente nustatytų varžybų saugumo reikalavimų, parengti ataskaitą ir ją 
pateikti atitinkamos sporto šakos Komitetui ar Tarybai (kai skiria Taryba). 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 27 str. 3 d. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 p. redakcijai. 

29) Dėl LASVOVT 27 str. 3 d. 11 p. redakcijos. Siūloma: papildyti šį punktą nuostata, kuria yra 
draudžiama LASF stebėtoju būti Teisėjų bei SVO komiteto nariams. 
Siūlyta balsuoti: kas už tai, jog palikti nepakeistą 27 str. 3 d. 11 p. redakciją ir siūlymą 
atmesti?“ 
Balsuota: už – 9, prieš – 1; susilaikė – 1. 
Nutarta: palikti nepakeistą LASVOVT 27 str. 3 d. 11 p. redakciją ir siūlymą atmesti. 

30) Dėl LASVOVT 28 str. 2,3,4,5 dalių redakcijos. Siūloma: 
2d. - Lietuvos teritorijoje organizuojamose varžybose, SKK pirmininkas bei Varžybų vadovas 
privalo turėti atitinkamos kategorijos LASF išduotą teisėjo licenciją. jeigu atskiros sporto šakos 
Komitetas nenumato kitaip. Kitų šalių teisėjai gali teisėjauti varžybose tik gavę išankstinį 
Teisėjų komiteto pritarimą ir kitos šalies ASF leidimą.  
3d. - LASF teisėjų komitetas kiekvienoms varžyboms skiria SKK pirmininką, jeigu varžybose 
yra numatyti trys sporto komisarai. Ralio, kroso, rali-kroso ir žiedinių lenktynių A lygos 
varžybose Teisėjų komitetas skiria ir antrąjį SKK narį, jeigu varžybose yra numatyti trys sporto 
komisarai. Trečiąjį SKK narį, iš atitinkamos kategorijos teisėjo licenciją turinčių asmenų sąrašo, 
pasirenka organizatorius ar jo įgaliotas varžybų vadovas. Varžybose kuriose yra numatytas tik 
vienas Sporto komisaras, iš atitinkamos kategorijos teisėjo licenciją turinčių asmenų sąrašo, 
Sporto komisarą pasirenka varžybų organizatorius ar jo įgaliotas Varžybų vadovas. 
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4d. - Varžybų vadovą, iš atitinkamos kategorijos teisėjo licenciją turinčių asmenų sąrašo (A ir B 
lygos varžybose turintis ne mažesnę kaip I teisėjo kategoriją, o C lygos varžybose nemažesne 
kaip II teisėjo kategoriją), pasirenka varžybų organizatorius.  
5d. - Kitus varžybose teisėjaujančius teisėjus, pasirenka ir paskiria varžybų organizatorius ar jo 
įgaliotas varžybų vadovas. Kiti kit ų šalių teisėjai gali teisėjauti varžybose tik gavę išankstinį 
savo šalies ASF leidimą.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 28 str. 2,3,4,5 dali ų redakcijai. 

31) Dėl LASVOVT 31 str. 3 d. redakcijos. Siūloma: „Paraiška laikoma negaliojančia jeigu yra 
nesumokėtas varžybų papildomais nuostatais nustatytas nesumokėtas startinis mokestis (LASK 
70 str.) Dalyviui pateikus paraišką, tačiau nesumokėjus nustatytais terminais startinio mokesčio, 
vadovaujantis SKK pirmininko pranešimu, atitinkamos sporto šakos komitetas dalyviui gali 
skirti baudą.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 31 str. 3 dalies redakcij ai. 

32) Dėl LASVOVT 34 str. 1 dalies ir jos punktų redakcijos. Siūloma: „ Varžybų organizatorius 
organizuojantis asmuo privalo atlikti šiuos varžybų organizavimo - pasirengimo etapus: 
1)Turėti varžybų organizatoriaus licenciją (šių taisyklių 13 str.); 
2)Parinkti varžybų oficialius asmenis (šių taisyklių 27-29 str.). (sukeisti punktai vietomis iš 3 į 2 
p.) 
3)Parengti varžybų dokumentus (šių taisyklių 15-25 str.); 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 34 str. 1 dalies ir jos p unktų redakcijai. 

33) Dėl LASVOVT 37 str. 2 d. redakcijos. Siūloma: „Varžybos gali būti stabdomos arba 
nutraukiamos tik SKK sprendimu (LASK 141str.) esant Force-majeure aplinkybėmis arba 
saugumo sumetimais. Force-majeure aplinkybėmis turi būti suprantamos taip, kaip jas apibrėžia 
šių taisyklių 6 str. 1 d. 1 p. nurodyti norminiai aktai ir sąlygos.“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 34 str. 2 dalies redakcij ai. 

34) Dėl LASVOVT 38 str. 11 d. redakcijos. Siūloma: „ Varžybos yra laikomos baigtos ir varžybų 
organizavimo sutartis yra pabaigta, kai yra išpildomi visi šiame straipsnyje numatyti 
reikalavimai ar atskirų sporto šakų reglamentai (taisyklės).“ 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti LASVOVT 38 str. 11 dalies redakci jai. 
 

35) Dėl LASVOVT redakcinio projekto tvirtinimo. Siūlyta:  šiame posėdyje netvirtinti apsvarstytą 
LASVOVT redakcinį projektą. LASF teisininkui pavesti parengti galutinį LASVOVT 2014 11 
04 redakcinį projektą atsižvelgiant į šiame posėdyje priimtus nutarimus. Parengtą LASVOVT 
2014 11 04 redakcinį projektą išsiųsti Tarybos nariams ir paskelbti LASF internetiniame 
puslapyje. Tarybos nariams nebeteikti naujų pasiūlymų susijusių su LASVOVT, išskyrus 
pasiūlymus susijusius su priimtais nutarimais. Galutinį LASVOVT redakcinį projektą patvirtinti 
kitame Tarybos posėdyje. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 2014 11 04 Tarybos posėdyje netvirtinti apsvarstyt ą LASVOVT redakcin į 
projekt ą. LASF teisininkui pavesti parengti galutinį LASVOVT 2014 11 04 redakcinį 
projekt ą atsižvelgiant į priimtus nutarimus. Parengtą LASVOVT 2014 11 04 redakcinį 
projekt ą išsiųsti Tarybos nariams ir paskelbti LASF internetiniame puslapyje. Tarybos 
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nariams nebeteikti naujų pasiūlymų susijusių su LASVOVT, išskyrus pasiūlymus 
susijusius su priimtais nutarimais. Galutinį LASVOVT redakcin į projektą patvirtinti 
kitame Tarybos posėdyje. 
 

3.  Klausimas. Dėl LASF prezidento G.Furmanavičiaus ir LASF viceprezidento 
D.Jonušio dalyvavimo FIA generalinėje asamblėjoje.  

Prezidentas informavo, kad 2014-12-03/07 dienomis Kataro sostinėje Dohe, vyks FIA 
generalinė asamblėja.  

Siūlyta:  į FIA generalinę asamblėją 2014-12-03/07 dienomis nuo LASF deleguoti LASF 
prezidentą G.Furmanavičių ir LASF viceprezidentą D.Jonušį, apmokant komandiruotės išlaidas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: į FIA generalinę asamblėją 2014-12-03/07 dienomis nuo LASF deleguoti 

LASF prezidentą G.Furmanavičių ir LASF viceprezidentą D.Jonušį, apmokant komandiruotės 
išlaidas. 

4.  Klausimas. D.Grinbergo 2014-10-21 dienos rašto, adresuoto LASF prezidentui 
G.Furmanavičiui ir LASF tarybai , svarstymas. 

2014-10-21 LASF gavo Dariaus Grinbergo raštą, adresuotą LASF prezidentui 
G.Furmanavičiui bei LASF tarybai (Priedas Nr. 2). Šiame rašte D.Grinbergas, teigia jog LKF taryba 
priimdama sprendimus nesilaiko ir neteisingai taiko LKF suvažiavime priimtus norminius aktus. Šį 
klausimą LASF taryba jau nagrinėjo 2014-09-09 d. posėdyje ir pritarė LKF tarybos priimtam 
sprendimui. 

LKF prezidentas R.Savickas informavo, kad pokalbio metu su D. Grinbergu buvo 
susitarta, kad jis atsiims savo raštą ir ateinantį sezoną bus LKF nariu, bei pirks sportininkų licencijas.  

Prezidentas prašė, kad LKF prezidentas perduotų D. Grinbergui, jog raštiškai LASF 
patvirtintų, jog atsiima savo raštą.  

 
5.  Kiti klausimai: 
5.1. Informacija dėl 2015 metų WRC varžybų. 
Prezidentas informavo, jog delegacija, susidedanti iš G. Furmanavičiaus, G. Kaminsko, A. 

Poteliūno, S. Girdausko, buvo nuvykusi į Lenkiją kalbėtis dėl WRC etapo 2015 metais. Vyksta derybos 
dėl komercinių sąlygų.  

 
5.2. Informacija apie automobilių sporto šakų nugalėtojų ir prizinink ų 

apdovanojimų ir sezono uždarymo renginius. 
Komitetų pirmininkai informavo apie automobilių sporto šakų sezono uždarymo vakarus: 
DRIFT‘o sporto šakos sezono uždarymo vakaras 2014-11-08 d., Combo klube, Kaune. 
Žiedo, kitų sporto šakų ir DRAG sporto šakų sezono uždarymo vakaras 2014-11-21 d. Via 

Baltica Lietuva, automagistralėje "Vilnius - Kaunas - Klaipėda" 105,9 km.  
Kroso sporto šakos sezono uždarymo vakaras – 2014-11-22 d. Bajorkiemis City, Kaune.  
Ralio sporto šakos sezono uždarymo vakaras - 2014-12-05 d. „Karolina“ viešbučio ir 

konferencijų centre, Vilniuje, 19 val. 
4x4 sporto šakos sezono uždarymo vakaras - 2014-12-13 d., Vasaknų dvare, Zarasų r. 

 
5.3. Informacija apie pasirengimą 2015 metų LASF tikr ųjų narių rinkiminiam 

suvažiavimui.  
Teisininkas R. Rupkus informavo, jog pasiruošimas LASF rinkiminiam suvažiavimui 

vyksta pagal 2014-09-09 d. Tarybos posėdyje patvirtintą grafiką. Iki šiol  pasiūlymų dėl Suvažiavimo 
darbotvarkės, kandidatų teikimų nėra gauta. 
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5.4. Senjorų komiteto teikimas 2014-12-20 d. vyksiančio Kalėdinio slalomo išlaidų 
kompensavimui, sumoje 500 lt.  

Siūlyta: Kompensuoti 2014-12-20 d. Kalėdinio slalomo išlaidas taurių įsigijimui, sumoje 
500 lt.(Priedas Nr. 3).  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Kompensuoti 2014-12-20 d. Kalėdinio slalomo išlaidas taurių įsigijimui, 

sumoje 500 lt.  
 

5.5. Asociacijos N40 vyrų autoklubas pasiūlymo svarstymas. 
Siūlyta: Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ pasiūlymą (Priedas Nr. 4) persiųsti LASF 

Tarybos nariams – Komitetų pirmininkams ir apsvarstyti Komitetuose. Apie priimtus sprendimus dėl 
gauto pasiūlymo informuoti kitame Tarybos posėdyje. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ pasiūlymą persiųsti LASF Tarybos 

nariams – Komitetų pirmininkams ir apsvarstyti Komitetuose. Apie prii mtus sprendimus dėl 
gauto pasiūlymo informuoti kitame Tarybos posėdyje. 
 
PRIDEDAMA: 
1. LASVOVT 2014 11 04 redakcinis projektas. 
2. D.Grinbergo 2014 10 21 raštas. 
3. Senjorų komiteto teikimas dėl 2014-12-20 d. vyksiančio Kalėdinio slalomo išlaidų kompensavimo. 
4. Asociacijos „N40 vyru autoklubas“ pasiūlymas. 
 

Viso protokolo lapų: 11 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
 


