
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POS ĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2017-04-28 

 
2017-04-28 
Klaip ėda 

 
Kroso komiteto posėdis pradėtas 2017-04-28 d. 16:00 val., Šilutės pl. 50A, Klaipėda, 

baigtas 2017-04-28 d. 18:00 val. 
 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas  – Kazimieras Gudžiūnas 
LASF viceprezidentas – Vladas Pleskovas 
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Rimantas Poliakovas, Rimantas Stapulionis, 

Ramūnas Vaitkūnas, Raimundas Kukenys. 
 
Nedalyvavo: Egidijus Česnelis 
 
Posėdžio pirmininkas  – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvark ės klausimai ir sprendimų pri ėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. D ėl LASF atmesto ASK Extempas klubo prašymo pratęsti narystę 

LASF kaip asocijuoto nario. 
 
Dėl 2016 m. vykdytų nelegalių automobilių kroso varžybų LASF atmetė klubo ASK 

Extempas prašymą pratęsti narystę LASF bei prašymą A kategorijos pareiškėjo licencijai gauti. 
Siūlyta: klubo ASK Extempas nariai (pirmininkas) turi parašyti prašymą LASF su 

pasižadėjimu laikytis visų nustatytų reikalavimų, įstatų bei reglamentų. Taip pat parašyti prašymą 
įtraukti planuojamas klubo ASK Extempas 2017 m. varžybas į LASF varžybų kalendorių. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: klubo ASK Extempas nariai (pirmininkas) tu ri parašyti prašymą LASF su 

pasižadėjimu laikytis vis ų nustatytų reikalavimų, įstatų bei reglamentų. Taip pat parašyti 
prašymą įtraukti planuojamas klubo ASK Extempas 2017 m. varžybas į LASF varžybų 
kalendorių. 

 
 
2. KLAUSIMAS. D ėl varžybų komisaro paskyrimo kiekvienoms 2017 m. Lietuvos 

automobilių kroso čempionato varžyboms. 
 
LASF Kroso komitetas turi pasiūlyti kiekvienam 2017 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato 
varžybų etapui paskirti Varžybų komisarą iš pateikiamo sąrašo.  



 

 
Siūlyta: pateikti Varžybų komisarus nuo LASF Kroso komiteto iš pateikiamo teisėjų sąrašo. 
Varžybų organizatorius galės rinktis Varžybų komisarą iš šių Kroso komiteto pateiktų kandidatų: 

1. Aukštkalnis Stanislovas; 
2. Gudžiūnas Kazimieras 
3. Vitkus Levonas 
4. Vedeikis Leonas 
5. Arvydas Galinis 
6. Torrau Evaldas  

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: pateikti Varžyb ų komisarus nuo LASF Kroso komiteto iš pateikiamo teisėjų sąrašo. 
Varžybų organizatorius galės rinktis Varžybų komisarą iš šių Kroso komiteto pateiktų 
kandidatų: 

1. Aukštkalnis Stanislovas; 
2. Gudžiūnas Kazimieras; 
3. Vitkus Levonas; 
4. Vedeikis Leonas; 
5. Arvydas Galinis 
6. Torrau Evaldas  

 
 
3. KLAUSIMAS. D ėl ASK „Žaibas“ pranešimo, kad 2017 m. Lietuvos automobilių 

kroso čempionato ir pirmenybių I etapas yra atšaukiamas, varžybos nukeliamos vėlesniam 
laikui.  

 
Iš klubo ASK „Žaibas“, 2017 m .balandžio 27 d., gautas pranešimas, jog varžybos yra 

atšaukiamos dėl „Force Majeure“ aplinkybių, t.y. dėl netinkamų oro sąlygų, kurios neleidžia laiku ir 
tinkamai paruošti trasą. Antra priežastimi įvardinami padidėję mokesčiai LASF. Taip pat prašoma 
varžybas atidėti varžybas vėlesniam laikui, t.y. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiams.  

Kroso komiteto pirmininkui vizualiai įvertinus trasą nustatyta, kad trasos būklė buvo 
tinkama rengti varžyboms, todėl vertinama, kad varžybos neįvyko dėl organizatoriaus kaltės. 

 
Siūloma: ASK „Žaibas“ turi atsiųsti prašymą LASF su konkrečia data, kada pageidautų 

perkelti Lietuvos automobilių kroso čempionato bei pirmenybių varžybas.  
Kroso komitetas svarstys atsiųstą prašymą su konkrečia varžybų data. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  ASK „Žaibas“ turi atsi ųsti prašymą LASF su konkrečia data, kada 

pageidautų perkelti Lietuvos automobilių kroso čempionato bei pirmenybių varžybas.  
Kroso komitetas svarstys atsiųstą prašymą su konkrečia varžybų data. 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 3 




