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Susirinkimo pirmininkas Gražvydas Smetonis
Susirinkimo sekretor÷ Sandra Laurinaityt÷
Susirinkime dalyvavo teis÷jų komiteto nariai: Gražvydas Smetonis, Vytautas Sabas, Rimantas
Volungevičius, Darius Matulis, Sandra Laurinaityt÷
Susirinkime nedalyvavo Saulius Stanaitis (priežastys objektyvios ir žinomos)
LASF prezidentas Romas Austinskas, LASF generalinis sekretorius Donatas Večerskis

Dienotvark÷:
1. 2008m. teis÷jų atestacijos tvarka
2. Seminarai, mokymai teis÷jams.
3. Ralio „Mega -Kauno ruduo 2007“ teis÷jų darbo aptarimas ir klaidų analiz÷.
4. Kiti klausimai.
Pos÷džio eiga:
G.Smetonis pasveikino visus komiteto narius ir supažindino su pos÷džio dienotvarke.
1. G.Smetonis supažindino su LASF Tarybos pos÷dyje 2007 09 05 priimtu protokolu „LASF
licenzijų išdavimo tvarka ir reikalavimais LASF licenzijai gauti“. Aptartas IV reikalavimų skyrius
„Reikalavimai LASF teis÷jo licenzijoms gauti“.
Apsvarstyta:
1) papildyti šiuos reikalavimus punktu: „kiekvienas teis÷jas, nor÷damas gauti licenziją,
privalo sudalyvauti ir išklausyti ne mažiau kaip 60% rengiamų teis÷jams seminarų“.
2) Teis÷jų klubai tur÷tų pateikti savo atestacinių komisijų sud÷tį Teis÷jų komitetui iki 2008
03 31
Nuspręsta: visi susirinkime dalyvavę komiteto nariai nusprend÷ d÷l pirmo punkto galutinį
sprendimą priimti sekančiame rengiamame pos÷dyje, sudarius galimų rengti teis÷jams
seminarų planą. Antram punktui vienbalsiai pritar÷ visi susirinkime dalyvavę komiteto
nariai.
2. Apsvarstyta:
1) aptarta komiteto narių surinkta ir parengta medžiaga teis÷jų mokymams ir seminarams.
Svarstytos technin÷s redagavimo ir medžiagos susisteminimo galimyb÷s, galutinio
medžiagos pateikimo teis÷jams formos ir būdai.
2) G.Smetonis pasiūl÷ pirmąjį seminarą daryti prieš Visagino ralį, sausio viduryje tema
„Ralis“.
3) Seminarus rengti dviem pakopom:
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I. Teis÷jams dirbantiems UP, LK , GR teorin÷ dalis, nagrin÷jant 2008 taisykles ir
reglamentą, bei praktin÷ dalis.
II. Komisarams, varžybų vadovams, vyr. sekretoriams, vyr. laikininkams teorin÷ dalis
ir daromų klaidų analiz÷
Nuspręsta:
1) Galutinis teis÷jų mokymams ir seminaras skirtas medžiagos variantas turi būti paruoštas iki
gruodžio 5d.
2) Pirmąjį seminarą rengti 2008 sausio 10-15 dienomis.
3) Patvirtinti seminarų rengimą pagal nurodytą planą.
Pritar÷ visi susirinkime dalyvavę komiteto nariai.

3. G.Smetonis supažindino su „Mega – Kauno ruduo 2007“ ralio metu padarytomis klaidomis.
Nuspręsta: Įprasta tvarka perduoti klaidų analizę klubams turintiems automobilių sporto
teis÷jus. Klaidų analizę įtraukti į seminarų medžiagą.
4. Kitų klausimų svarstymas:
a) Apsvarstyta: teis÷jų darbo įkainių rekomendacija. Pateikta pasiūlymų:
 2008 m. didinti darbo įkainius nemažiau 10% lyginant su 2007m., remiantis
vykstančiai Lietuvoje ekonominiais pokyčiais. Sudaryti rekomendacinę įkainių
lentelę ir suderinti ją su teis÷jų klubais bei organizatoriais.
 SKK, varžybų vadovo, vyr. sekretoriaus ir vyr. teis÷jų darbo užmokestį nustatyti
ne dieninį, o vienetinį (už visas varžybas). O teis÷jų darbo įkainiai – dieniniai.
 Kurą kompensuoti pagal formulę: kuro kaina lenktynių dieną x 0,15 x
pravažiuoti km. Automobilio amortizacijos atskirai neįskaičiuoti ir
nekompensuoti.
 Atitinkamos įrangos nuoma, atvežimas turi būti skaičiuojami atskirai nuo teis÷jų
darbo.
 Papildomi darbai, pageidaujami organizatoriaus turi būti atsieti nuo teis÷jų
pareigų ir užmokestis už juos derinami atskiru susitarimu.
Nuspręsta: Galutinį sprendimą d÷l teis÷jų įkainių rekomendacijų aptarti kito pos÷džio
metu, kai bus šis klausimas bus aptartas su teis÷jų klubuoses ir varžybų organizatorių.
Pasiūlyti teis÷jų klubams ir organizatoriams iki 2008 03 30, remiantis patvirtintu varžybų
kalendoriumi, prad÷ti derintis varžybų sąmatas, varžybas pravedančius asmenis , kad v÷liau
išvengt skubos ir nesusipratimų. Pritar÷ visi pos÷dyje dalyvavę komiteto nariai.
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