
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2017-11-16 

 
2017-11-16 
Kryžkalnis 

 
Kroso komiteto posėdis pradėtas 2017-11-16 d. 13:30 val., kavinė „Nikola“, Kryžkalnis, 

baigtas 2017-11-16 d. 16:30 val. 
 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
LASF Tarybos narys, viceprezidentas – Vladas Pleskovas 
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Saulius Žunda. Egidijus Česnelis, Zenonas 

Sinkevičius, Algirdas Bilevičius, Ramūnas Vaitkūnas. 
Kiti: Raimundas Kukenys. 

 
Posėdžio pirmininkas - Kazimieras Gudžiūnas 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl Europos automobilių kroso čempionato etapo Vilkyčiuose 

organizatoriaus apdovanojimo. 
 
V. Pleskovas pasisakė apie Europos automobilių kroso čempionato etapą Vilkyčiuose – jog 

tai vienas geriausių etapų Europoje pagal jo matytus kitus etapus ir pagal FIA stebėtojo vertinimus. 
Tai didelis indėlis gerinant autosporto įvaizdį ir garsinant Lietuvos vardą Europoje. 

V. Pleskovas siūlo teikti Lietuvos automobilių sporto federacijai siūlymą, kad šio etapo 
Vilkyčiuose organizatoriui ASK Vilkyčiai ir jo vadovui Kazimierui Gudžiūnui būtų skirtas atskiras 
specialus apdovanojimas, kuris būtų įteiktas per sezono uždarymo vakarą. 

 
Siūlymui vienbalsiai pritarta. 
 
Nutarta: teikti Lietuvos automobilių sporto federacijai siūlymą, kad šio etapo 

Vilkyčiuose organizatoriui ASK Vilkyčiai ir jo vadovui Kazimierui Gudžiūnui būtų skirtas 
atskiras specialus apdovanojimas, kuris būtų įteiktas per sezono uždarymo vakarą. 

 
 
 
 
 
 



	  

2. KLAUSIMAS. Dėl 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato klasės 
JUNIOR 1000 reglamento bei techninių reikalavimų automobiliams papildymo ir 
koregavimo. 
 

V. Pleskovas siūlo tokius techninių reikalavimų pakeitimus/papildymus: 
1.3. punktas: vairuotojų amžius nuo 11 iki 15 16 metų imtinai; 
2.2. punktas: Sustiprinimai leidžiami, nenaudojant pridėtinių detalių; 
2.13. punktas: įtraukti – „vairavimo mechanizmas turi išlikti originalus“; 
2.21. punktas: išbraukti: „kuro vamzdelių“ 
Punktų 1.3., 2.2., 2.13., 2.21. pakeitimams pritarta vienbalsiai. 
2.14. punktas: papildyti – leidžiami neoriginalūs pusašiai; 
Balsuota dėl punkto 2.14.:  „Už“ – 5 

  „Prieš“ - 1   
 
Siūlyti 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento 

pakeitimai/papildymai: 
1. JUNIOR 1000 klasę priskirti prie Lietuvos automobilių kroso čempionato klasių, tačiau 

šioje klasėje vykdyti Lietuvos automobilių kroso taurę. 
2. Nustatyti šiai klasei startinį mokestį iki 50,- Eur. 
3. Sportininkų gautus finalinius taškus priskaičiuoti prie komandinių taškų, tačiau juos 

dauginant iš koeficiento: 
Balsuota:  koeficientas 0,7: už balsavo 5 nariai 
  koeficientas 0,5: už balsavo A. Galinis 
  Susilaikė: R. Vaitkūnas 
 
Nutarta: įtraukti į 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamentą šiuos 

pakeitimus/papildymus: 
1. JUNIOR 1000 klasę priskirti prie Lietuvos automobilių kroso čempionato klasių, 

tačiau šioje klasėje vykdyti Lietuvos automobilių kroso taurę. 
2. Nustatyti šiai klasei startinį mokestį iki 50,- Eur. 
3. Sportininkų gautus finalinius taškus priskaičiuoti prie komandinių taškų, tačiau 

juos dauginant iš koeficiento 0,7. 
 
 
3. KLAUSIMAS. Dėl 2018 m. Lietuvos, Baltijos ralikroso čempionatų. 
 
K. Gudžiūnas pristatė informaciją po susirinkimo su Latvijos, Estijos atstovais dėl 2018 m. 

Baltijos ralikroso čempionato. Vyksta derybos dėl čempionato formato, techninių reikalavimų 
suvienodinimo. Planuojamas dar vienas susitikimas su kitų šalių atstovais dėl galutinio 
apsisprendimo dėl bendrų ralikroso čempionato varžybų. 

 
Nutarimų nepriimta. 
 
 
 



	  

 
3. KLAUSIMAS. Dėl 2017 m. varžybų sezono uždarymo ir apdovanojimų vakaro. 
 
E. Česnelis pristatė uždarymo vakaro organizavimo eigą, preliminarią vakaro eigą. 
 
Nutarimų nepriimta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 3 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 

 
 


