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LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2017-16 

2017-11-16 

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis (el. paštu). Pradėtas 2017-11-30 d. 11:00 val. 
baigtas 2017-11-30 d. 23:00 val. 

Dalyvavo:�LASF Prezidentas - Romas Austinskas;  

LASF tarybos nariai: viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Žilvinas Sakalauskas, Dainius 
Matijošaitis, Vladas Pleskovas; patarėjai- Mindaugas Melaika, Mantas Matukaitis. 

Taip pat dalyvavo: Generalinė sekretorė Renata Burbulienė.  
 
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas  
Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė  

DARBOTVARKĖ:  

1. 2018 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendoriaus tvirtinimas; 
2. LASF Sporto šakų komitetų sportininkų ir organizatorių atstovų rinkimų paskelbimas. 
 

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:� 

1. 2018 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendoriaus tvirtinimas. 
SIŪLYTA: Remiantis LASVOVT 5 str. 3 p. LASF varžybų kalendorius turi būti patvirtintas 
Tarybos iki š.m. gruodžio 1 d., todėl siūloma patvirtinti LASF sporto šakų komitetų teikiamą  2018 
m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių (pridedamas kaip Priedas prie protokolo). 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai. 
NUTARTA: Patvirtinti 2018 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių. 
  
2. LASF Sporto šakų komitetų sportininkų ir organizatorių atstovų rinkimų paskelbimas. 
SIŪLYTA: Pagal LASF Įstatų 12.4.6. p. Taryba iki š.m. gruodžio 1 d. turi paskelbti į rotuojamas 
sportininkų ir organizatorių pozicijas sporto šakų komitetuose rinkimus. Siūloma skelbti š.m. 
gruodžio 1-14 d. rinkimus į:  
- Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją; 
- Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją; 
- Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją; 
- Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją; 
- Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją. 
- Ralio komiteto organizatoriaus atstovo poziciją. Pastaba: naujas sportininko atstovas išrinktas prieš 
mėnesį laiko, kadencijai iki 2018-12-31; 
- 4x4 komiteto organizatoriaus atstovo poziciją. Pastaba: naujas sportininko atstovas išrinktas 2018-
11-30. 
  
BALSUOTA:  Už- vienbalsiai. 
NUTARTA: Paskelbti š.m. gruodžio 1-14 d. rinkimus į:  

2017-11-30
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- Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją; 
- Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją; 
- Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją; 
- Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją; 
- Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją. 
- Ralio komiteto organizatoriaus atstovo poziciją. Pastaba: naujas sportininko atstovas 
išrinktas prieš mėnesį laiko, kadencijai iki 2018-12-31; 
- 4x4 komiteto organizatoriaus atstovo poziciją. Pastaba: naujas sportininko atstovas išrinktas 
2018-11-30. 

 

PRIEDAI:  

- Tarybos narių el.balsavimas raštu. 
- 2018 m. Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių. 
 

Viso protokolo lapų: 2.  

 

Posėdžio pirmininkas  R. Austinskas  

 

Posėdžio sekretorė R.Burbulienė  

 

       
 


