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LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 
 

KROSO KOMITETO POS ĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 2013-01 

 
2013 02 07  17:00 val.  

Kaunas 
 

Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas: Aloyzas Jurdonas. 
Komiteto nariai: Arvydas Galinis, Giedrius Žunda, Valdas Stankūnas, Zenonas Sinkevičius,  
Gintautas Ramanauskas. 
Nedalyvavo: Valdas Jonušis.  
LASF generalinė sekretorė Rasa Jakienė. 
Taip pat dalyvavo:  
SVO komiteto pirmininkas Romualdas Mažuolis.  
Varžybų organizatoriai: Dainius Amankavičius, Romualdas Barkauskas. 
 
Posėdžio pirmininkas – Aloyzas Jurdonas. 
Posėdžio sekretorė – Rasa Jakienė.  
 
Darbotvark ės klausimai: 
 

1. Susitikimas su varžybų organizatoriais, trasų aptarimas, pateikiamos SVO komiteto 
pastabos.  

2. 2013 m. Regioninių autokroso varžybų (sportas visiems) reglamentuojančių dokumentų 
pristatymas, tvirtinimas.  

3. 2013 m. Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato kalendoriaus papildymas. Informacija 
apie Baltijos šalių rali-kroso taurės varžybas. Pristato Arvydas Galinis.   

4. Informacija apie NEZ Baltijos šalių Buggi taurės varžybas (reglamentą, kalendorių) . 
pristato Valdas Stankūnas.  

5. Atnaujintos Stebėtojo ataskaitos formos pristatymas ir tvirtinimas. Pristato Rasa Jakienė.  
6. Kiti klausimai. Klubo „Bolids‘ pateiktų dokumentų svarstymas.  

 
Pasiūlyta patvirtinti pristatytą darbotvarkę.  
Bendru sutarimu darbotvarkei pritarta.  
 

1.KLAUSIMAS . Susitikimas su varžybų organizatoriais, trasų aptarimas, pateikiamos SVO 
komiteto pastabos.  
SVO komiteto pirmininkas pateikė visų trasų aprašymus, pastabas bei trūkumus dėl trasų 
paruošimo: teisėjų darbo vietų ir starto zonų  įrengimo, kad atitiktų keliamus reikalavimus. Pateikti 
Marijampolės, Ukmergės ir Pavilkijo trasų aprašymai.  
Aptarus su organizatoriais pateiktas pastabas ir būdus, kaip pašalinti trūkumus, pasiūlyta SVO 
komiteto sudarytai komisijai trasas inspektuoti prieš mėnesį iki varžybų pradžios, o Pavilkijo trasą, 
kadangi praėjusiais metais trasoje nevyko varžybos,  inspektuoti iki liepos mėn. 10 dienos. Taip 
pasiūlyta supažindinti organizatorius, kurie negalėjo atvykti į posėdį, su SVO komiteto pateikta 
informacija apie trasų trūkumus ir komiteto priimtus sprendimus.  
 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  

 
2. KLAUSIMAS . 2013 m. Regioninių autokroso varžybų (sportas visiems) reglamentuojančių 
dokumentų pristatymas, tvirtinimas. 
Zenius Sinkevičius informavo, kad dokumentai parengti, suderinti su varžybų organizatoriais, 
apsvarstyti išplėstiniame posėdyje. Valdas Stankūnas paaiškino, kad kalendorius buvo sudarytas, 
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atsižvelgiant į gautas organizatorių paraiškas. Tuo pagrindu regioninių varžybų kalendorių sudaro 5 
etapai.  
Pasiūlyta patvirtinti pateiktus reglamentuojančius 2013 m. Regioninių autokroso varžybų 
dokumentus ir kalendorių ir paskelbti juos LASF svetainėje.  
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
3. KLAUSIMAS .  2013 m. Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato kalendoriaus papildymas. 
Informacija apie Baltijos šalių rali-kroso taurės varžybas.  
Arvydas Galinis, kuris kroso komitete atsakingas už rali-kroso varžybų parvedimą, informavo, kad 
iki šiol vyko derybos su kai kuriais organizatoriais, bei kaimyninių šalių  atstovais dėl rali-kroso 
etapų pravedimo. Šiuo metu 2013 m. Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato kalendoriuje 
buvo numatyti du etapai, tačiau atsirado organizatorių, kurie pareiškė norą vykdyti daugiau 
varžybų, tai Kazimieras Gudžiūnas, kuris gegužės mėn. nori pravesti dar vieną etapą, bei 
organizatoriai iš Estijos, nori pravesti rugsėjo mėn. Elva trasoje vieną etapą.  
Pasiūlyta kreiptis į Tarybą, kad patvirtintų papildytą 2013 m. Lietuvos rali-kroso čempionato 
kalendorių iš keturių etapų: 

 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta kreiptis į Tarybą, kad patvirtint ų papildytą 2013 m. Lietuvos rali-kroso čempionato 
kalendorių iš keturių etapų. 
 
Arvydas Galinis informavo, kad dar vyksta derybos ir su Lenkijos organizatoriais, kurie planuoja 
vykdyti varžybas rugsėjo arba spalio mėnesį ir siūlo įtraukti mūsų čempionato etapą. 
Kadangi iki šiol nėra konkretumo, pasiūlyta papildomo etapo statusą nustatyti ir patvirtinti, kai bus 
pranešta detali informacija: data, vieta ir t.t. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
Arvydas Galinis siūlė įtraukti į reglamentuojančius dokumentus informaciją dėl bio etanolio 
naudojimo ir kuro ženklinimo. Sportininkai, kurie varžybose naudos E85 kurą, privalo ant sportinio 
automobilio galinių ratų arkų užsiklijuoti specialų mėlynos spalvos lipduką E85. Šį reikalavimą 
pasiūlyta įtraukti į kiekvienų varžybų papildomus nuostatus.  
 
Pavyzdinis lipdukas sportiniams automobiliams, naudojantiems kurą - bioetanolis. 

 
 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
Nutarta. Informuoti organizatorius, kad į varžybų papildomus nuostatus įtraukti punkt ą, 
kuriame būtų parašyta, jog sportiniai automobiliai, kurie naudoja kur ą bioetanolis, privalo 
varžybų metu būti užsiklijav ę specialų lipduką „E85“.  
 
2013 m. NEZ autokroso varžybų surengimo galimybės. Valdas Stankūnas.  Aloyzo Jurdono 
informacija apie gauta teisėjų komiteto komentarą.   

Etapas Vieta Data Organizatorius 

1 Vilky čiai 2013.05.18-19 Vilkyčių ASK 

2 Vilkyčiai 2013.07.13/14 Vilkyčių ASK kartu vyks NEZ rali-kroso č.III e. 

3 Vilkyčiai 2013.07.20/21 Vilkyčių ASK  vyks NEZ rali-kroso č.IV e. 

4 Estija, Elva 2013.07.07 Lietuvos, Estijos, Latvijos čemp.ir Baltijos taurė  
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V. Stankūnas papasakojo, kad idėja įkurti NEZ kroso komisiją gimė pavasarį bendraujant su 
Latvijos atstovu J. Bagdonovičiumi. Kaip žinia, jo iniciatyva buvo įkurta ir NEZ rali-kroso 
komisija. 
G. Žunda  pasigedo argumentų, kuo šitas projektas bus naudingas Lietuvai. 
G. Ramanauskas pasisakė už naujos komisijos kūrimą, kadangi Baltijos šalių čempionatas nėra 
patrauklus, tačiau išreiškė pastebėjimą, kad iniciatyvinė grupė pristatydama naują produktą, turėtų 
pristatyti visa paketą dokumentų: reglamentą ir techninius reikalavimus.  
Kiti komiteto nariai pasisakė už naujos NEZ komisijos kūrimą.  
Komiteto pirmininkas A. Jurdonas išklausęs visų nuomones, konstatavo, kad iniciatyvą kreiptis į 
NEZ tarybą dėl naujos NEZ kroso komisijos kūrimo, bendru sutarimu komitetas palaiko.  
 
Taip pat komiteto pirmininkas informavo, šio klausimo svarstymas buvo pateiktas ir LASF tarybai 
elektroninėmis priemonėmis. Aloyzas pakomentavo išsakytas kai kurių tarybos narių nuomones, 
komentarus bei pasiūlymus.  
Informuota, kad klausimas dėl NEZ kroso komisijos įkūrimo bus dar kartą pateiktas tarybai, kartu 
pateikiant komiteto išsakytą nuomonę.    

 
4. KLAUSIMAS . Informacija apie NEZ Baltijos Buggi taurės varžybas (reglamentą, kalendorių) . 
pristato Valdas Stankūnas.  
Valdas Stankūnas informavo, kad yra gautas 2013 m. NEZ Baltijos Buggy taurės reglamento 
projektas Buggy B600; Buggy 1600, Buggy 6000, kuri parengė Latvijos atstovai. Kalendoriuje 
numatyti keturi etapai.  
Vyko diskusijos, kodėl numatyta vykdyti varžybas tik Buggy divizinams.  
Taip pat diskutuota dėl varžybų datų, kur paskutines etapas sutampa su jau pristatytu LT rali-kroso 
čempionato etapu Estijoje.  
Kadangi tai projektas ir bus tvirtinamas NEZ rali-kroso komisijoje, pasiūlyta pasikalbėti su Latviais, 
dėl divizionų kėbuliniams automobiliams įtraukimo.  
 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
5. KLAUSIMAS. Atnaujintos Stebėtojo ataskaitos formos pristatymas ir tvirtinimas.  
Rasa Jakienė pristatė seniau naudojamą stebėtojo ataskaitos formą, kuri buvo parengta – išversta 
pagal FIA rekomendacijas. Ši ataskaitos forma daug išsamesnė ir informatyvesnė, todėl vertinant 
varžybų pravedimą, siūloma 2013 m. naudoti atnaujintą stebėtojo ataskaitos formą.  
 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.   
Nutarta 2013m naudoti atnaujintą Stebėtojo ataskaitos formą.  
 
6. KLAUSIMAS. Kiti klausimai.  
Klubo „Bolids“  pateiktų dokumentų svarstymas.  
Peržiūrėjus klubo „Bolids‘ pateiktus varžybų dokumentus, nepritarta dar vienų analogiškų 
„Regioninėms autokroso varžyboms“ vykdymui. Valdas Stankūnas mano, kad tai pasityčiojimas iš 
LASF ir kroso komiteto.  Pasiūlyta sportininkus , kurie dalyvaus nelicencijuojamose varžybose 
taikyti baudas.  
Pasiūlyta sekančiam posėdžiui atidėti klausimą dėl varžybų , kurios vyksta nederinamos su 
komitetais. Dar kartą pasiaiškinti taryboje dėl sankcijų taikymo.   
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
Viso protokole 3 lapai. 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas    Aloyzas Jurdonas 
 
 
Posėdžio sekretorė    Rasa Jakienė 


