
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2016-03-21 

 
2016-03-21 

Kaunas 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2016-03-21 d. 16:00 val., Draugystės g.19, Kaunas, 
baigtas 2015-03-21 d. 18:30 val. 

 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Kroso komiteto nariai – Egidijus Česnelis, Arvydas Galinis, Rimantas Poliakovas, 

Ramūnas Vaitkūnas, Raimundas Kukenys. 
 
Kiti: Rimantas Stapulionis. 
 
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl 2016 m. Lietuvos automobilių kroso ir rali-kroso čempionato 

techninių reikalavimų, 2016 m. Lietuvos autokroso pirmenybių „Regionų taurė 2016“ 
techninių reikalavimų pakeitimų, po Techninių reikalavimų komiteto pirmininko Egidijus 
Janavičiaus pastabų, patvirtinimas. 

Siūlyta: Patvirtinti 2016 m. Lietuvos automobilių kroso ir rali-kroso čempionato techninių 
reikalavimų, 2016 m. Lietuvos autokroso pirmenybių „Regionų taurė 2016“ techninių reikalavimų 
pakeitimus. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Patvirtinti 2016 m. Lietuvos automobilių kroso ir rali-kroso čempionato techninių 

reikalavimų, 2016 m. Lietuvos autokroso pirmenybių „Regionų taurė 2016“ techninių 
reikalavimų pakeitimus. 

 
2. KLAUSIMAS. Dėl rali-kroso varžybų datų pakeitimų 2016 m. varžybų 

kalendoriuje. 
K. Gudžiūnas pateikė informaciją, kad Vilkyčių trasoje nevyks Šiaurės Europos zonos 

šalių (NEZ) rali-kroso čempionato etapas Liepos 16-17 d. Šis NEZ etapas perkeliamas į Latviją. 
Lietuvos rali-kroso čempionato 1-asis etapas, „Rallycross Challenge Europe“ etapas, 

Lenkijos rali-kroso čempionato etapas iš Liepos 16-17 d. perkeliami į Liepos 9-10 d. 
Siūlyta: patvirtinti 2016 m. rali-kroso varžybų kalendoriaus pakeitimus. 
 
 



	  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Patvirtinti 2016 m. rali-kroso varžybų kalendoriaus pakeitimus. 
 
3. KLAUSIMAS. Dėl Akmenės klubo atsiųsto Automobilių kroso taurės C lygos 

„Žemaitija-Kurzeme – 2016“ varžybų reglamento, techninių reikalavimų automobiliams 
tvirtinimo. 

Akmenės auto-sporto klubas „Extempas“ atsiuntė automobilių kroso taurės C lygos 
„Žemaitija-Kurzeme – 2016“ varžybų reglamentą, techninius reikalavimus su tikslu, kad juos 
patvirtintų Kroso komiteto pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas. 

Per vykusį dalyvių, pareiškėjų, klubų vadovų susirinkimą (vasario 19 d.) buvo pateikta 
informacija, kad šios varžybos gali vykti esant organizatoriui visiškai atsakingam už renginį, prie 
organizavimo ir dokumentų patvirtinimo neprisidedant LASF.  

Kadangi norima šios C lygos varžybų dokumentus suderinti su LASF, jie turi atitikti LASF 
keliamus reikalavimus. 

Siūlyta: Perduoti šiuos dokumentus Generalinei sekretorei-teisininkei Renatai Burbulienei 
su prašymu, kad ji šiam klubui pateiktų sąlygas, kurias reikia išpildyti (trasos saugumo 
reikalavimai, reikalavimai licencijai gauti ir kt.), norint organizuoti C lygos varžybas, patvirtintas 
LASF ir gauti C lygos organizatoriaus licenciją. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Perduoti šiuos dokumentus Generalinei sekretorei-teisininkei Renatai Burbulienei su 

prašymu, kad ji šiam klubui pateiktų sąlygas, kurias reikia išpildyti (trasos saugumo 
reikalavimai, reikalavimai licencijai gauti ir kt.), norint organizuoti C lygos varžybas, 
patvirtintas LASF ir gauti C lygos organizatoriaus licenciją. 

 
4. KLAUSIMAS. Dėl Baltijos šalių automobilių kroso čempionato varžybų 

kalendoriaus patvirtinimo. 
Latvijos automobilių sporto federacijos Kroso komitetas informavo, kad Baltijos autokroso 

čempionatą sudarys 4 etapai – 2 Lietuvoje, 2 Latvijoje.  
Lietuvoje etapai bus kaip ir numatyta kalendoriuje: vienas etapas – gegužės 21-22 d. 

Pavilkijyje, paskutinis – rugsėjo 9-10 d. Marijampolėje. 
Dėl kitų etapų datų Latvijoje informaciją patikslins Latvijos autosporto federacija. 
Siūlyta: Patvirtinti esamą varžybų kalendorių su varžybų Lietuvoje datomis.  
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Patvirtinti esamą varžybų kalendorių su varžybų Lietuvoje datomis.  
 
5. KLAUSIMAS. Dėl Všį „Norlin“ prašymo ir atsiųstų paraiškų organizuoti (be 

Lietuvos autokroso čempionato varžybų) automobilių kroso varžybas „R. Barkausko taurė“, 
Rugsėjo 25 d. arba Spalio 2 d., Pavilkijo trasoje. 

Siūlyta: Įvertinus kitų autokroso bei rali-kroso varžybų datas, leisti šias varžybas 
organizuoti Rugsėjo 25 d. 



	  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Įvertinus kitų autokroso bei rali-kroso varžybų datas, leisti šias varžybas organizuoti 

Rugsėjo 25 d. 
 
6. KLAUSIMAS. Dėl sportininkų, kurie išsiėmė „M“ kategorijos sportininko 

licencijas ir planuoja dalyvauti Lietuvos automobilių kroso pirmenybėse „Regionų taurė 
2016“. 

Gauta pastaba iš sportininkų, kurie planuoja dalyvauti 2016 m. Lietuvos automobilių kroso 
pirmenybėse „Regionų taurė 2016“, kad dėl informacijos stokos ir jos nepateikimo laiku, jie išsiėmė 
„M“ kategorijos metines sportininko licencijas. Kroso pirmenybėse leidžiama dalyvauti su „E“ arba 
aukštesnės kategorijos licencijomis. 

Siūlyta: Suderinti su LASF Generaline sekretore Renata Burbuliene dėl galimybės šiems 
sportininkams primokėti pinigų sumą naujoms, „E“ kategorijos licencijoms išsiimti. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Suderinti su LASF Generaline sekretore Renata Burbuliene dėl galimybės šiems 

sportininkams primokėti pinigų sumą naujoms, „E“ kategorijos licencijoms išsiimti. 
 
7. KLAUSIMAS. Dėl Europos automobilių kroso čempionato etapo Vilkyčiuose, 

Birželio 4-5 d. 
K. Gudžiūnas paprašė visų Kroso komiteto narių pagalbos prisidėti organizuojant Europos 

autokroso čempionato etapą.  
Ramūnas Vaitkūnas – paskirtas varžybų komisarų sekretoriumi; 
Egidijus Česnelis – pagelbės dalyvių parke palaikyti tvarką; 
Raimondas Stapulionis – prisideda sprendžiant įvairius techninius, komunikacinius 

klausimus; 
Arvydas Galinis, Raimundas Kukenys - planuoja dalyvauti šiose varžybose. 
 
8. KLAUSIMAS. Dėl Rimanto Poliakovo siūlymo nuo 2017 metų Lietuvos autokroso 

čempionato dalyviams pasirašyti įsipareigojimą dalyvauti visuose čempionato etapuose. Už 
nedalyvavimą viename iš etapų kirti baudą atimant įskaitinius taškus bendroje metinėje 
įskaitoje. 

 
Siūlyta: Paskelbti šią idėją internete – forume (lasf.lt), kad šia tema sportininkai 

diskutuotų. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Paskelbti šią idėją internete – forume (lasf.lt), kad šia tema sportininkai diskutuotų. 
 
 
 
 



	  

9. KLAUSIMAS. Dėl „15min“ žurnalisto Tomo Markelevičiaus komandiravimo į 
2016 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ar kitas kroso, rali-kroso varžybas. 

 
Siūlyta: Iš renkamo pinigų fondo nuo kiekvieno startinio dalyvio mokesčio varžybose 

skirti po 1,- Eur biudžetui, kuris būtų skirtas T. Markelevičiaus darbo atlygiui ir transporto 
išlaidoms. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Iš renkamo pinigų fondo nuo kiekvieno startinio dalyvio mokesčio varžybose skirti po 

1,- Eur biudžetui, kuris būtų skirtas T. Markelevičiaus darbo atlygiui ir transporto išlaidoms. 
 
10. KLAUSIMAS. Dėl naujo Kroso komiteto nario Rimanto Stapulionio priėmimo. 
 
Siūlyta: Priimti į Kroso komitetą naują narį – Rimantą Stapulionį. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  
Priimti į Kroso komitetą naują narį – Rimantą Stapulionį. 
Teikti LASF tarybai patvirtinti jo kandidatūrą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 4 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 
 
 


