
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2018-01-10 

 
2018-01-10 

Kaunas 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2018-01-10 d. 16:00 val., Savanorių per. 56, Kaunas, 
baigtas 2018-01-10 d. 18:00 val. 

 
Dalyvavo:  
LASF prezidentas: Romas Austinskas 
LASF generalinė sekretorė: Renata Burbulienė 
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai: Arvydas Galinis, Egidijus Česnelis, Raimundas Kukenys, Andrius 

Remeza, Ramūnas Vaitkūnas. 
Kiti: Saulius Valiukas 
Nedalyvavo: Algirdas Bilevičius. 

 
Posėdžio pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl naujų narių į Kroso komitetą priėmimo. 
 
Leista trumpai prisistatyti naujiems Kroso komiteto nariams – Raimundui Kukeniui ir 

Andriui Remezai. 
 
Nutarimų nepriimta. 
 
2. KLAUSIMAS. Dėl Sauliaus Valiuko (Všį Kupiškio auto-moto sportas) siūlymo 

komitetui patvirtinti 2018 m. Aukštaitijos-Žiemgalės bendrų varžybų reglamentą. 
 

Pirmiausia komitetui pasiūlyta balsuoti už tai, ar gali Saulius Valiukas dalyvauti posėdyje. 
Balsuota: vienbalsiai „už“.  
 
Saulius Valiukas pateikė siūlymą patvirtinti 2018 m. Aukštaitijos-Žiemgalės autokroso 

varžybų reglamentą, kuris paruoštas pagal 2018 m. Lietuvos regionų automobilių kroso (C-lygos) 
varžybų reglamentą, tik su pakeitimais, numatytais Aukštaitijos regiono ir Latvijos, Žiemgalės 
regiono autosporto klubų. Dokumentas būtų skirtas daugiau dėl informacijos pateikimo dalyviams. 

 
Siūlyta: Saulius Valiukas turi atsiųsti šį reglamentą el. paštu Kroso komiteto nariams 

peržiūrai, po peržiūros komitetas patvirtins jį atskiru balsavimu. 



	  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Saulius Valiukas turi atsiųsti šį reglamentą el. paštu Kroso komiteto 

nariams peržiūrai, po peržiūros komitetas patvirtins jį atskiru balsavimu. 
 
 
3. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių dalyvių 

planų 2018 metams. 
 
Diskutuota dėl sumažėjusio dalyvių skaičiaus Lietuvos automobilių kroso čempionate. 

Aptartos galimos priežastys. Kol kas sunku prognozuoti 2018 m. sezoną, nežinant kiek dalyvių 
planuoja dalyvauti 2018 m. Lietuvos automobilių kroso, ralio-kroso čempionatuose, pirmenybėse. 

 
Siūlyta: įpareigoti Kroso komiteto atstovus sportininkams ir organizatoriams (t.y. 

Raimundą Kukenį ir Andrių Remezą) per maždaug mėnesį laiko atlikti autosporto klubų, dalyvių, 
varžybų organizatorių apklausą ir pateikti informaciją apie 2018 m. dalyvių planus. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: įpareigoti Kroso komiteto atstovus sportininkams ir organizatoriams (t.y. 

Raimundą Kukenį ir Andrių Remezą) per maždaug mėnesį laiko atlikti autosporto klubų, 
dalyvių, varžybų organizatorių apklausą ir pateikti informaciją apie 2018 m. dalyvių planus. 

 
 
4. KLAUSIMAS. Dėl LASF Stebėtojo paskyrimo 2018 m. Lietuvos automobilių kroso 

čempionato ir pirmenybių varžyboms. 
 
Siūlyta: 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių varžyboms LASF 

Stebėtoju paskirti patirtį turintį asmenį, t.y. Egidijų Česnelį. Jo organizuojamoms vienoms 
varžyboms Panevėžyje atskiru sprendimu paskirti kitą asmenį. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių varžyboms 

LASF Stebėtoju paskirti patirtį turintį asmenį, t.y. Egidijų Česnelį. Jo organizuojamoms 
vienoms varžyboms Panevėžyje atskiru sprendimu paskirti kitą asmenį. 

 
5. KLAUSIMAS. Dėl  2018 m. MINI Bagių klasės (Lietuvos vaikų automobilių kroso 

čempionato) techninių reikalavimų. 
 
A. Galinis informavo, kad vis dar vyksta derybos su Latvijos autosporto federacijos nariais 

dėl bendrų techninių reikalavimų MINI Bagi automobiliams. Kai bus suderinti, bus pateikti 
komitetui patvirtinimui. 

 
Nutarimų nepriimta. 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 3 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 

 
 


