
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POS ĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2017-08-03 

 
2017-08-03 

Kaunas 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2017-08-03 d. 16:00 val., Savanorių per. 56, Kaunas, 
baigtas 2017-08-03 d. 18:00 val. 

 
Dalyvavo:  
LASF generalinė sekretorė – Renata Burbulienė 
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Zenonas Sinkevičius, Ramūnas Vaitkūnas, 

Raimundas Kukenys. 
Teisėjų komiteto pirmininkas  – Šarūnas Liesis 
 
Nedalyvavo: Kazimieras Gudžiūnas, Saulius Žunda. 
 
Posėdžio pirmininkas, sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvark ės klausimai ir sprendimų pri ėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. D ėl ASK Vilky čiai klubo sportininko Žilvino Motiej ūno atsiųsto 

laiško dėl jo manymu padarytų teisėjų klaidų Lietuvos ralikroso čempionato 2-ajame etape, 
Vilky čiuose. 

Aptartas Žilvino Motiejūno laiškas dėl jo teigimu teisėjų padarytų klaidų ir neteisingų 
sprendimų.  

Pirmasis ginčas tarp sportininko ir teisėjų įvyko dėl sportininko diskvalifikacijos 1-ajame 
kvalifikaciniame važiavime varžybų vadovo sprendimu dėl automobilio svorio neatitikimo. 

Š. Liesis pakomentavo, jog sportininko automobiliui svorio trūko atliekant techninį 
patikrinimą iš vakaro ir jis buvo įspėtas. Sportininkas pakartotinio svėrimo neatliko. 

Antrasis ginčas kilo dėl vaizdo kameros, kurią techninės komisijos pirmininkas liepė 
nusiimti nuo automobilio stogo. 
Diskutuota, jog konkretaus punkto apie tokį draudimą techniniuose reikalavimuose nėra. Galima 
būtų remtis Lietuvos automobilių kroso ir rali-kroso techninių reikalavimų punktu:  
„2.18 Mechaniniai komponentai - Mechaniniai komponentai negali išsikišti už originalaus 
automobilio kėbulo, išskyrus vidinę sparnų pusę.“  
Po diskusijos prieita nuomonės, jog varžybų metu būtų rekomenduojama vaizdo fiksavimo įrangą 
tvirtinti automobilio viduje. 

Taip pat prie šio ginčo paminėta, jog techn. komisijos pirmininkas elgėsi neetiškai, 
vartodamas nekorektiškus žodžius. Š. Liesio nuomone – tai yra tik sportininko nuomonė.  Be to, 
norint išsiaiškinti situaciją, varžybų metu turėjo būti parašytas protestas prieš šį sprendimą. 

Š. Liesis informavo, jog protestas buvo rašytas, tačiau per vėlai pagal reglamentą. 



 

Trečiasis ginčas kilo dėl kontaktų trasoje ir sportininko teigimu dėl neteisingo varžybų 
vadovo sprendimo. Tačiau komitetas negali keisti ar ginčyti Sporto komisarų varžybų metu priimtų 
sprendimų. 

Siūlyta: jokių sprendimų nepriimti, tik šiais atsakymais informuoti sportininką. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: joki ų sprendimų nepriimti, tik šiais atsakymais informuoti sportininką. 
 
2. KLAUSIMAS. D ėl LASF stebėtojo varžybų ataskaitos pristatymo. 

 
LASF stebėtojas pristatė stebėtojo ataskaitą apie Lietuvos automobilių kroso čempionato, 

pirmenybių bei vaikų čempionato etapus Tauragėje. Atkreiptas dėmesys į tai, jog varžybų metu kilo 
problemų dėl netinkamai sutvirtintų ar pasenusių trasos atitvarų, kilo pavojus žmonių sveikatai dėl 
netinkamų teisėjų postų bokštelių, taip pat dėl netinkamai iškirstų krūmų/medžių trasoje, kurie 
trukdė teisėjams, esantiems trasos postuose, matyti kas vyksta trasoje. 

Išreikštas susirūpinimas dėl SVO komiteto sprendimo išduoti leidimą tokios būklės trasoje 
vykdyti automobilių varžybas. 

 
Siūlyta: nusiųsti pranešimą į SVO komitetą, remiantis LASF stebėtojo ataskaita, dėl 

pavojingų trūkumų Tauragės autokroso trasoje Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 
pirmenybių metu. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: nusiųsti pranešimą į SVO komitetą, remiantis LASF stebėtojo ataskaita, dėl 

pavojingų trūkumų Tauragės autokroso trasoje Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 
pirmenybių metu. 

 
3. KLAUSIMAS. D ėl varžybų organizatoriaus, klubo ASK Žaibas vykdomų Lietuvos 

automobilių kroso čempionato, pirmenybių bei C-lygos varžybų. 
 
Aptartas klubo ASK Žaibas pasiruošimas ateinančioms čempionato ir pirmenybių 

varžyboms. Pagal Kroso komiteto protokolą Nr.: 2017-07-17, varžybų organizatorius ASK Žaibas 
turi sumokėti LASF nustatytus mokesčius varžyboms organizuoti bei pateikti raštišką susitarimą su 
teisėjų klubu, kuris praves šias varžybas. 

R. Burbulienė paateikė informaciją, kad visi reikalingi LASF mokesčiai yra sumokėti. 
Susitarimas su teisėjų klubu nebuvo pateiktas. 

 
Siūlyta: ASK „Žaibas“ įpareigoti pasirašyti susitarimą su teisėjų klubu iki rugpjūčio 10 d., 

12:00 val., kitaip bus svarstoma ar leisti organizuoti Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 
pirmenybių varžybas, numatytas rugpjūčio 19 d. 

 
 
 
 



 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
ASK „Žaibas“ įpareigoti pasirašyti susitarimą su teisėjų klubu iki rugpj ūčio 10 d., 

12:00 val., kitaip bus svarstoma ar leisti organizuoti Lietuvos automobilių kroso čempionato 
ir pirmenybi ų varžybas, numatytas rugpjūčio 19 d. 

 
 
4. KLAUSIMAS. D ėl ASK Žaibo atsiųstos užklausos paaiškinti: 
4.1. Startinių mokesčių Lietuvos automobilių kroso pirmenybių 2-ame bei 4-tame 

etapuose neatitikimą su šių varžybų reglamentu; 
4.2. Skirtingą startinio mokesčio dydį, kuris viršija reglamente nurodomą maksimalų 

mokesčio dydį ir skiriasi pateikiant dalyvio paraišką dalyvauti varžybose iki nustatytų 
terminų ir varžybų dieną. 

 
1. Pagal turimą informaciją, šių etapų varžybų papildomuose nuostatuose nebuvo atskirai 

išskirtas mokestis už dalyvių parką kiekvienam dalyviui, o priskaičiuotas prie startinio mokesčio. 
 
2. Parašyti išaiškinimą dėl padidinto startinio mokesčio, pateikiant dalyvio paraišką po 

skirtingų nustatytų terminų.  
 
Siūlyta:  
1. Parašyti klubui išaiškinimą dėl susidariusios situacijos dėl startinių mokesčių. 
 
2. Parašyti išaiškinimą dėl padidinto startinio mokesčio, pateikiant dalyvio paraišką po 

skirtingų nustatytų terminų. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 1. Parašyti klubui išaiškinimą dėl susidariusios situacijos dėl startini ų 

mokesčių. 
2. Parašyti išaiškinimą dėl padidinto startinio mokesčio, pateikiant dalyvio paraišką 

po skirtingų nustatytų terminų. 
 
 
5. KLAUSIMAS. D ėl Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato 3-iojo etapo 

Lenkijoje datos pakeitimo. 
 
Etapo data keičiama iš spalio 13-14 d. į spalio 7-8 d. Trasa išlieka ta pati – Slomczyn, 

Lenkija. 
Siūlyta: pakeisti Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato 3-iojo etapo datą iš spalio 

13-14 d. į spalio 7-8 d. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pakeisti Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato 3-iojo etapo datą iš 

spalio 13-14 d. į spalio 7-8 d. 
 

 



 

5. KLAUSIMAS. D ėl Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių etapų 
numeracijos pakeitimo. 

 
Kadangi buvo atšaukti ir perkelti du Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 

etapai, todėl keitėsi etapų numeracija. 
 
Siūlyta: nustatyti įvykusiems ir dar įvyksiantiems Lietuvos automobilių kroso čempionato 

etapams šią numeraciją: 
1 etapas: Šakiai, 2017-05-20/21 d. 
2 etapas: Tauragė, 2017-07-02 d. 
3 etapas: Ukmergė, 2017-08-06 d. 
4 etapas: Gargždai, 2017-08-19 d. 
5 etapas: Marijampolė, 2017-09-23/24 d. 
6 etapas: Šakiai, 2017-10-01 d. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  nustatyti įvykusiems ir dar įvyksiantiems Lietuvos automobilių kroso 

čempionato etapams šią numeraciją: 
1 etapas: Šakiai, 2017-05-20/21 d. 
2 etapas: Tauragė, 2017-07-02 d. 
3 etapas: Ukmergė, 2017-08-06 d. 
4 etapas: Gargždai, 2017-08-19 d. 
5 etapas: Marijampolė, 2017-09-23/24 d. 
6 etapas: Šakiai, 2017-10-01 d. 
 
 
6. KLAUSIMAS. D ėl „Ugira Kross AMK“ atsi ųsto prašymo dėl jaunimo automobilių 

klasės, kurioje varžytųsi sportininkai nuo 11 iki 16 metų amžiaus, įtraukimo į Lietuvos 
automobilių kroso pirmenybes. 

 
Prašyme pažymima, kad sportininkams, kurių amžius nuo 11 iki 16 metų, dalyvavimas 

Lietuvos automobilių kroso čempionate (ar pirmenybėse) nėra numatytas. Prašoma įtraukti 
automobilių klasę, nes anksčiau diskusijose paminėta „Cross-kart“ klasė būtų per brangi sportininkų 
turimiems biudžetams. 

 
Siūlyta: pritarti idėjai; klausimo vystymą, reglamento bei techninių reikalavimų 

automobiliams ruošimą pradėti rudens laikotarpiu, kai bus ruošiami ir derinami 2018 metų varžybų 
reglamentai ir techniniai reikalavimai automobiliams. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  pritarti id ėjai; klausimo vystymą, reglamento bei techninių reikalavimų 

automobiliams ruošimą pradėti rudens laikotarpiu, kai bus ruošiami ir derinami  2018 metų 
varžybų reglamentai ir techniniai reikalavimai automobiliams. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas, sekretorius        Ramūnas Vaitkūnas 

 
 


