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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

IŠRAŠAS 

LASF Apeliacinio teismo posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2016-01 

 
LASF Apeliacinio teismo posėdis vyko 2016-04-11, adresu Ukmergės g. 223, Vilnius. Posėdis 
pradėtas 19 val., baigtas 20.30 val. 
 
Dalyvavo:  
Apeliacinė kolegija:  
Apeliacinio teismo pirmininkas Andrejus Savčenko (A.S.);  
Arbitrai: Evaldas Čirba (E.Č.) ir Rimantas Volungevičius (R.V.). 
Apelianto atstovas: Andrius Petruškevičius (A.P.). 
Atsakovas: LASF ralio komiteto pirmininkas Maris Simson (M.S.). 
Taip pat dalyvavo LASF generalinė sekretorė-teisininkė Renata Burbulienė. 
 
Posėdžio pirmininkas: Andrejus Savčenko 
Posėdžio sekretorius: Renata Burbulienė. 
 
Posėdžio pirmininkas paskelbė apeliacijos nagrinėjimo pradžią. Pirmininkas supažindino su 
nagrinėjama Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ apeliacija, kuria prašoma: 
 
1. panaikinti LASF Ralio komiteto sprendimą, užprotokoluotą protokolu Nr.2015-10, skirti 
Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ sportiniam ekipažui start. Nr. 25 I.Taletavičiui/D.Augūnui 
baudą; 
2.  panaikinti LASF Ralio komiteto sprendimą, užprotokoluotą protokolu Nr. 2016-02, atmesti 
2016-02-08 Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ protestą Nr. 16/02/08-01; 
3. grąžinti Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ sumokėtą 580 eurų apeliacinį mokestį į Asociacijos 
„N40 vyrų autoklubas“ a/s LT637300010113731810. 
 
Pirmininkas pasiūlė Apelianto atstovui A.P. pasisakyti dėl LASF Ralio komiteto paskirtos baudos 
Apeliantui ir kuo grindžia savo nesutikimą. Taip pat išklausė M.S. ir arbitrų E.Č. bei R.V. 
 
Apeliacinis teismas, išnagrinėjęs visus Šalių pateiktus įrodymus, vienbalsiai konstatuoja, kad: 
Apelianto ekipažas nebaigė greičio ruožo, kuriame prarado lipduką, todėl neturėjo jokių galimybių 
apie tai pranešti teisėjams ar užsiklijuoti naujo ir ekipažo kaltės nepripažįsta.  
 
Po Apeliacinio teismo pasitarimo, posėdžio pirmininkas paskelbė Šalims Apeliacinio teismo 
priimtą sprendimą: 
 
1. panaikinti LASF Ralio komiteto sprendimą, užprotokoluotą protokolu Nr.2015-10, skirti 
Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ sportiniam ekipažui start. Nr. 25 I.Taletavičiui/D.Augūnui 
baudą; 
2.  panaikinti LASF Ralio komiteto sprendimą, užprotokoluotą protokolu Nr. 2016-02, atmesti 
2016-02-08 Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ protestą Nr. 16/02/08-01; 
3. grąžinti Asociacijos „N40 vyrų autoklubas“ sumokėtą 580 eurų apeliacinį mokestį į Asociacijos 
„N40 vyrų autoklubas“ a/s LT637300010113731810; 
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4. rekomenduoti LASF Ralio komitetui sutvarkyti reglamentuojančius dokumentus dėl privalomos 
reklamos ant priekinio stiklo, numatant kaip tokiose situacijose turi elgtis ekipažas. 
 
 
Apeliacinis teismas už šio sprendimo 1-4 punktus balsavo vienbalsiai. 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                               Andrejus Savčenko 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorius                                                 Renata Burbulienė 

 
 


