Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2013-17
2013.10.30

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2013.10.30 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.15 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius;
LASF Viceprezidentas – Rolandas Dovidaitis;
Komitetų pirmininkai - Antanas Kyguolis, Aloyzas Jurdonas, Algirdas Gricius, Šarūnas
Liesis, Gediminas Grigaitis, Darius Grinbergas, Rolandas Šležas.
Nedalyvavo:
Eduardas Jakas, Romualdas Mažuolis, Vidmantas Dailidė, Ramūnas Savickas, Darius
Jonušis.
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa
Jakienė.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė.
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Pasirengimas 2014 m. automobilių sporto sezonui.
2. LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų vykdymas, teikimų Valstybiniams
apdovanojimams svarstymas, LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų tvirtinimas.
3. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių tvirtinimas.
4. Naujų LASF simbolių naudojimo taisyklių tvirtinimas.
5. Kiti klausimai.
5.1. Informacija apie pasirengimą FIA WRC etapui Lietuvoje.
Siūlyta: Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Pasirengimas 2014 m. automobilių sporto sezonui.
2.LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų vykdymas, teikimų Valstybiniams
apdovanojimams, svarstymas, LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų tvirtinimas.
3. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių
tvirtinimas.
4. Naujų LASF simbolių naudojimo taisyklių tvirtinimas.
5. Kiti klausimai.
5.1. Informacija apie pasirengimą FIA WRC etapui Lietuvoje.
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.
1. Klausimas. Pasirengimas 2014 m. automobilių sporto sezonui.
Komitetų pirmininkai pateikė informaciją apie pasiruošimą 2014 m. automobilių sporto
sezonui. Patvirtino, jog iki lapkričio 26 d. norminiai dokumentai, reglamentuojantys 2014 m.
automobilių sporto varžybas, bus parengti. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, jog Žiedo komitetas
planuodamas kitų metų varžybų kalendorių, sprestu klausimus su trasos “Nemuno žiedas” valdytojais.
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2. Klausimas. LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų vykdymas, teikimų
Valstybiniams apdovanojimams, svarstymas, LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų
tvirtinimas.
Prezidentas G. Furmanavičius informavo Tarybą apie 2013-10-26 d. vykusį Kūno
kultūros ir sporto departamente (KKSD) sportininkų, trenerių, asmenų nusipelniusių sportui
apdovanojimą. LASF buvo pateikusi 32 asmenis įvairiems KKSD apdovanojimams. Į apdovanojimo
ceremoniją iš 32 asmenų, kuriems turėjo būti įteikti KKSD apdovanojimai, atvyko tik 9 asmenys. Šis
faktas sukėlė didžiulį nepasitenkinimą KKSD vadovybės. Ateityje visus teikimus į apdovanojimus
svarstys tik Taryba. LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatose nėra nustatytos tvarkos, kaip teikiami
teikimai į KKSD dėl KKSD apdovanojimų ar Valstybės apdovanojimų. Atsižvelgiant į tai, yra paruošta
papildyta LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų redakcija skyriumi „Valstybės ar Kūno kultūros ir
sporto departamento apdovanojimai“.
Prezidentas taip pat pateikė gautus Senjorų komiteto ir LASF nario „Akademija“
Motorsportas prezidento Algimanto Mauliaus teikimus dėl veteranų apdovanojimo, kuie neatitinka
LASF suteikiamų apdovanojimų nustatytos tvarkos ir reikalavimų.
Siūlyta: 1) Patvirtinti papildytus LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatus.
2) Grąžinti teikimus teikėjams, kad juos paruoštų pagal LASF suteikiamų
apdovanojimų nuostatus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: 1) Patvirtinti papildytus LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatus
(Priedas Nr. 1).
2) Grąžinti teikimus teikėjams, kad juos paruoštų pagal LASF suteikiamų
apdovanojimų nuostatus.
3. Klausimas. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo
taisyklių tvirtinimas.
R. Rupkus informavo, kad Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo
taisyklės (Taisyklių) bei jų priedai (Priedas Nr. 2) LASF Tarybos nariams buvo išsiųstos el. paštu
susipažinimui ir gauta daug pastabų bei pasiūlymų.
Vyko gautų pastabų ir pasiūlymų aptarimas. Išsiskyrus nuomonėms dėl kai kurių
Taisyklių straipsnių buvo balsuota dėl :
1. Taisyklių 2 str. 1 d. 14-15 punkto, 39 str. 3 d. - užsienio valstybių sportininkų
dalyvavimo nacionalinėse varžybose.
Siūlyta: Raštu kreiptis į FIA dėl FIA kodekso 18 straipsnio išaiškinimo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Raštu kreiptis į FIA dėl FIA kodekso 18 straipsnio išaiškinimo.
2. Taisyklių 9 str. 1 d., keisti ir/ar papildyti įsigaliojusius varžybų reglamentus visų ar 2/3
atitinkamo Komiteto pritarimu.
Siūlyta: Įsigalioję varžybų reglamentai gali būti keičiami ir/ar papildomi 2/3 atitinkamo
Komiteto narių pritarimu.
Balsuota: “Už” – 6; “Prieš” – 3.
Nutarta: Įsigalioję varžybų reglamentai gali būti keičiami ir/ar papildomi 2/3
atitinkamo Komiteto narių pritarimu.
3. Taisyklių 28 str. 3 d. - kiek SKK narių skiria Teisėjų komitetas.
Siūlyta: LASF teisėjų komitetas skiria SKK pirmininką, o antrąjį SKK narį skiria
atitinkamos sporto šakos Komitetas, jeigu varžybose yra numatyti trys sporto komisarai.
Balsuota: “Už” – 5; “Prieš” – 4.
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Nutarta: LASF teisėjų komitetas skiria SKK pirmininką, antrąjį SKK narį
atitinkamos sporto šakos Komitetas jeigu varžybose yra numatyti trys sporto komisarai.
Vyko diskusiojos ir dėl kitų gautų pasiūlymų, kurie bendru sutarimu buvo atmesti kaip
prieštaraujantys LASF norminiams aktams, o kiti bendru sutarimu priimti.
Siūlyta: atsižvelgiant į gautas pastabas ir pakoreguotas taisykles, šį projekto svarstymą
pratęsti iki lapkričio 20 d. Projektą pateikti Tarybos nariams, Komitetų nariams. Pasiūlymus ir pastabas
LASF administracijai pateikti iki lapkričio 20 d.
Balsuota: siūlymui pritarta vienbalsiai.
Nutarta: atsižvelgiant į gautas pastabas ir pakoreguotas taisykles, šį projekto
svarstymą pratęsti iki lapkričio 20 d. Projektą pateikti Tarybos nariams, Komitetų nariams.
Paiūlymus ir pastabas LASF administracijai pateikti iki lapkričio 20 d.
4. Klausimas. Naujų LASF simbolių naudojimo taisyklių tvirtinimas.
R. Rupkus pristatė naujų LASF simbolių naudojimo taisyklių projektą.
Siūlyta: Patvirtinti LASF simbolių naudojimo taisykles.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LASF simbolių naudojimo taisykles. (Priedas Nr. 3).
5. Kiti klausimai.
5.1. Informacija apie pasirengimą FIA WRC etapui Lietuvoje.
Šarūnas Liesis pateikė informaciją apie vykdomus pasirengimo FIA WRC etapo
pravedimo Lietuvoje darbus. Trasa yra parinkta ir maršrutinė kortelė nusiųsta Lenkijos automobilių
federacijos atstovams. Yra numatytas papildomas greičio ruožas apie 50 kilometrų, jei kažkuris ir
numatytų greičio ruožų neatitiktų reikalavimų.
Prezidentas pateikė informaciją, kad vyksta derybos dėl FIA WRC etapo pravedimo
Lietuvoje finansavimo su valstybinėmis įstaigomis bei derybos su juridiniais asmenimis dėl paramos
LASF.
PRIDEDAMA:
1) LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatai;
2) Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės bei jų priedai;
3) LASF simbolių naudojimo taisyklės su priedais.
Viso protokolo lapų: 3

Posėdžio pirmininkas

G. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštė
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