
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2016-05-05 

 
2016-05-05 

 
 

LASF Kroso komiteto posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). 
Kroso komiteto posėdis pradėtas 2016-05-05 d. 12:00 val., baigtas 2015-05-05 d. 15:00 val. 

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

Ramūnas Vaitkūnas, Raimundas Kukenys, Rimantas Stapulionis 
 

Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl sportininkų, kurie dalyvaus 2016 m. Lietuvos automobilių 

kroso pirmenybėse Regionų taurė, tačiau dar neturi LASF sportinio automobilio naujo 
pavyzdžio techninio paso, "K" kategorijos. 

 
Siūlyta: Sportininkai, neturintys LASF sportinio automobilio naujo pavyzdžio "K" kategorijos 
techninio paso atvykę į 1 varžybų etapą Gargžduose turės galimybę po automobilio techninio 
patikrinimo gauti LASF techninio eksperto leidimą išsiimti sportinį pasą. 

Sportininkui į patikrinimą reikia pristatyti: 
1. Užpildytą paraišką sportinio automobilio techn. pasui gauti ("K" kategorijos); 
2. Laisva forma nubraižytą saugos lankų schemą, su duomenimis. 
3. Jei dalyvavo 2015 m. Regioninėse varžybose, pernai metų išduotą techninį pasą (baltą lapą, kuris 
buvo išduodamas tik Regioninių varžybų dalyviams). 
Praėjus šia techninio eksperto apžiūrą leisti sportininkui startuoti šiose varžybose. 
Šis leidimas galiotų tik šiam etapui, 2 etapui (Šakiuose), LASF techninis pasas yra privalomas. 

 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  

Sportininkai, neturintys LASF sportinio automobilio naujo pavyzdžio "K" kategorijos 
techninio paso atvykę į 1 varžybų etapą Gargžduose turės galimybę po automobilio techninio 
patikrinimo gauti LASF techninio eksperto leidimą išsiimti sportinį pasą. 

Sportininkui į patikrinimą reikia pristatyti: 
1. Užpildytą paraišką sportinio automobilio techn. pasui gauti ("K" kategorijos); 
2. Laisva forma nubraižytą saugos lankų schemą, su duomenimis 



	  

3. Jei dalyvavo 2015 m. Regioninėse varžybose, pernai metų išduotą techninį pasą (baltą lapą, 
kuris buvo išduodamas tik Regioninių varžybų dalyviams). 
Praėjus šia techninio eksperto apžiūrą leisti sportininkui startuoti šiose varžybose. 
Šis leidimas galiotų tik šiam etapui, 2 etapui (Šakiuose), LASF techninis pasas yra privalomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 2 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


