
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2017-10-18 

 
2017-10-18 

Kaunas 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2017-10-18 d. 16:00 val., Savanorių per. 56, Kaunas, 
baigtas 2017-10-18 d. 18:30 val. 

 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai – Egidijus Česnelis, Zenonas Sinkevičius, Algirdas Bilevičius, 

Ramūnas Vaitkūnas. 
LASF projektų vadovas: Tadas Vasiliauskas 
Kiti: Raimundas Kukenys. 
 
Nedalyvavo: Arvydas Galinis, Saulius Žunda. 
 
Posėdžio pirmininkas - Kazimieras Gudžiūnas 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 

 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl AMK Ugira Kross siųsto atsiliepimo į LASF Stebėtojo ataskaitą 

už Lietuvos automobilių kroso čempionato, pirmenybių VI etapo varžybas. 
 
AMK Ugira Kross klubas atsiuntė atsiliepimą į LASF Stebėtojo ataskaitą už Lietuvos 

automobilių kroso čempionato, pirmenybių VI etapo varžybas, kuriame išvardyti keli punktai, su 
kuriais varžybų organizatorius (AMK Ugira Kross) nesutinka ir už vieną iš jų jaučiasi įžeistas bei 
žada kreiptis į teisines institucijas dėl tolimesnio išsiaiškinimo. 

LASF Stebėtojas E. Česnelis po rašto atsiuntimo atsiuntė naują – pataisytą stebėtojo 
ataskaitą. 

LASF Stebėtojas E. Česnelis posėdyje paaiškino, kad tai įvyko dėl gramatinės klaidos, t.y. 
kai kurių punktų tekstas buvo paliktas iš senesnių, kitų varžybų ataskaitos. 

E. Česnelis visiems posėdžio dalyviams girdint atsiprašė Zenono Sinkevičiaus (AMK 
Ugira Kross). 

 
2. KLAUSIMAS. Dėl 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 

sujungimo, reglamentų suvienodinimo. 
 

Visi pasisakė dėl čempionato ir pirmenybių apjungimo/neapjungimo 2018 metams. 
Išdiskutavus visus tokio apjungimo privalumus ir trūkumus 
Siūlyta: balsuoti dėl 2018 metų Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 2018 m. 

Lietuvos automobilių kroso pirmenybių apjungimo. 



	  

 
Balsuota:  „už“ – 0‘ 
  „prieš“ - 5 
 
Nutarta: 2018 metais Lietuvos automobilių kroso čempionato ir Lietuvos automobilių 

kroso pirmenybių neapjungti. 
 
3. KLAUSIMAS. Dėl 2018 m skaičiaus, ratų skaičiaus, varžybų vykdymo 

suvienodinimo su 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionatu. 
 
Siūlyta: 2018 m. suvienodinti Lietuvos automobilių kroso pirmenybių važiavimų skaičių, 

ratų skaičių ir varžybų vykdymą su Lietuvos automobilių kroso čempionatu. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 2018 m. suvienodinti Lietuvos automobilių kroso pirmenybių važiavimų 

skaičių, ratų skaičių ir varžybų vykdymą su Lietuvos automobilių kroso čempionatu. 
 
 
4. KLAUSIMAS. Dėl 5,- Eur mokesčio, kurį perveda varžybų organizatorius, 

rinkimo nuo kiekvieno Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių etapo dalyvio į 
prizinį fondą. 

 
Spalio 11 d. susirinkime dalyvavo žurnalistas Tomas Markelevičius. Su juo aptartos 

galimybės ir variantai kaip reklamuoti Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 
varžybas. T. Markelevičius pristatė galimus reklamos ir sklaidos variantus bei tokios reklamos 
kaštus. 

 
Siūlyta: surinktą pinigų fondą iš 5,- Eur nuo kiekvieno Lietuvos automobilių kroso 

čempionato ir pirmenybių etapo dalyvio 2018 metais skirti: 
1. Čempionato ir pirmenybių etapų reklamai spaudoje; 
2. Metiniam priziniam fondui, kuris skirtas sportininkų apdovanojimui metų gale (gali būti 

skirtas taurėms, piniginiams prizams, kitiems prizams). 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: surinktą pinigų fondą iš 5,- Eur nuo kiekvieno Lietuvos automobilių kroso 

čempionato ir pirmenybių etapo dalyvio 2018 metais skirti: 
1. Čempionato ir pirmenybių etapų reklamai spaudoje; 
2. Metiniam priziniam fondui, kuris skirtas sportininkų apdovanojimui metų gale 

(gali būti skirtas taurėms, piniginiams prizams, kitiems prizams). 
 
 
5. KLAUSIMAS. Dėl Techninės komisijos čempionato ir pirmenybių etapo metu 

asmenų, tikrinančių automobilius skaičiaus. 
Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių etapuose pastebimas uždelsimas ir 

atsilikimas nuo varžybų programos dėl tikrintojų trūkumo techninio patikrinimo zonoje. 



	  

 
Siūlyta: teikti pasiūlymą Techninių reikalavimų komitetui apsvarstyti galimybę autokroso, 
ralikroso varžyboms skirti 3 asmenis (2 tikrintojus, 1 sekretorius). 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: teikti pasiūlymą Techninių reikalavimų komitetui apsvarstyti galimybę 

autokroso, ralikroso varžyboms skirti 3 asmenis (2 tikrintojus, 1 sekretorius). 
 

6. KLAUSIMAS. Dėl punkto įtraukimo į čempionato etapo dalyvio paraiškos formą, 
nurodančio kuro „E85“ naudojimą. 

 
Siūlyta: įtraukti į 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato etapo dalyvio paraiškos 

formą punktą, kuriame vairuotojas turėtų nurodyti ar jo vairuojamas automobilis naudoja „E85“ 
kurą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: įtraukti į 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato etapo dalyvio 

paraiškos formą punktą, kuriame vairuotojas turėtų nurodyti ar jo vairuojamas automobilis 
naudoja „E85“ kurą. 

 
7. KLAUSIMAS. Dėl 2017 m. Lietuvos automobilių kroso, ralio-kroso, vaikų 

automobilių kroso čempionatų, pirmenybių rezultatų tvirtinimo 
 
Siūlyta: patvirtinti šiuos 2017 m. varžybų rezultatus: 
2017 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato rezultatus; 
2017 m. Lietuvos automobilių pirmenybių rezultatus; 
2017 m. Lietuvos ralio-kroso čempionato rezultatus; 
2017 m. Lietuvos vaikų automobilių kroso čempionato rezultatus; 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti šiuos 2017 m. varžybų rezultatus: 
2017 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato rezultatus; 
2017 m. Lietuvos automobilių pirmenybių rezultatus; 
2017 m. Lietuvos ralio-kroso čempionato rezultatus; 
2017 m. Lietuvos vaikų automobilių kroso čempionato rezultatus; 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 3 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


