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LASF Tarybos pos÷džio 
PROTOKOLAS Nr. 2012-10  

2012.06.22 
 

LASF tarybos pos÷dis pravestas elektronin÷mis ryšio priemon÷mis (el.paštu). Pos÷dis prad÷tas 
2012-06-20, 10 val. baigtas 2012-06-22 d. 14 val.  
Dalyvavo: LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius; 
LASF Viceprezidentas - Rolandas Dovydaitis;  
Komitetų pirmininkai -  Eduardas Jakas, Vidmantas Dailid÷, Šarūnas Liesis, Darius Grinbergas, 
Antanas Kyguolis, Ramūnas Šaučikovas, Gediminas Grigaitis, Aloyzas Jurdonas. 
Nedalyvavo: R.Mažuolis, A.Gricius. 
Pos÷džio pirmininkas:  Gintaras Furmanavičius.  
Pos÷džio sekretor÷ – Edita Kairiūkšt÷ 
 
Pos÷džio darbotvark÷: 
1. KLAUSIMAS. Kroso komiteto teikimas LASF tarybai D÷l 2012 m. Lietuvos ir NEZ 
automobilių rali-kroso čempionatų etapų pravedimo Lietuvoje, Ukmerg÷s AMSK trasoje. 
2012 m. Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato III etapas bei NEZ šalių rali-kroso IV etapas, 
LASF oficialiame kalendoriuje buvo numatyti 2012-07-21-22 Latvijoje, Musa trasoje. Kroso 
komitetas gavo oficialų Latvijos organizatorių pranešimą, kad etapas neįvyks. Komitetas, 
gelb÷damas susidariusią situaciją kreip÷si į Ukmerg÷s rali-kroso trasos savininkus bei į NEZ 
komisijos pirmininką d÷l galimyb÷s pravesti  numatytas varžybas Lietuvoje. Iš NEZ komisijos 
pirmininko gautas raštas ir pritarimas d÷l NEZ šalių IV etapo numatyto Latvijoje, pravedimo 
Lietuvoje. Lietuvos automobilių sportininkų klubas “Krosas” ÷m÷si iniciatyvos paruošti Lietuvos ir 
NEZ šalių rali-kroso čempionatų etapų reglamentuojančius dokumentus ir su trasos savininkais 
paruošti trasą.  
Kroso komitetas prašo Tarybos: Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, patvirtinti kalendoriaus 
pakeitimus, leidžiant pravesti Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato III etapą bei NEZ šalių 
rali-kroso IV etapą Lietuvoje 2012 liepos m÷n. 21-22 d.. Taip pat, atsižvelgiant į tai, jog šiam etapui 
nebuvo numatytas kompensavimas iš LASF biudžeto, kadangi varžybos buvo numatytos Latvijoje, 
atleisti varžybų Organizatorių nuo organizavimo mokesčio. 
Siūlyta:  patvirtinti Kroso komiteto teikime nurodytus LASF čempionatų kalendoriaus pakeitimus, 
pritarti jog 2012 m. Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato III etapas bei NEZ šalių rali-kroso 
IV etapas būtų vykdomas Lietuvoje 2012 m. liepos m÷n. 21-22 d., bei atleisti varžybų organizatorių 
nuo varžybų organizavimo mokesčio. 
Balsuota: (el.paštu) „Už“ – 9; ‘‘Prieš’’ - 1.  
Nutarta:  patvirtinti Kroso komiteto teikime nurodytus LASF čempionatų kalendoriaus 
pakeitimus, pritarti jog 2012 m. Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato III etapas bei 
NEZ šalių rali-kroso IV etapas būtų vykdomas Lietuvoje 2012 m. liepos m÷n. 21-22 d., bei 
atleisti varžybų organizatorių nuo varžybų organizavimo mokesčio. 
 
Viso protokolo lapų: 2 
Pridedama: 
1.Kroso komiteto teikimas LASF tarybai. 
2. LASF tarybos narių balsavimas el.laiškais. 
 
Pos÷džio pirmininkas                                                                            G.Furmanavičius 
 
Pos÷džio sekretor÷                                                                                 E.Kairiūkšt÷ 


