
LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 
 Išrašas 

 
Iš LASF Apeliacinio teismo  posėdžio, vykusio 2014 liepos 23 dieną,  
PROTOKOLO Nr. 2014-01 
 
 
Dalyvavo:  
Apeliacinio teismo pirmininkas Andrejus Savčenko. 
Arbitrai:  Romas Austinskas, Benediktas Vanagas. 
Taip pat dalyvavo:  LASF teisėjų komiteto pirmininkas Šarūnas Liesis, 
VšĮ  „Automotoprojektai“ įgaliotas, LARČ IV etapo „300 Lakes Rally“ varžybų direktorius Maris 
Simson. 
 
Apeliacinio teismo posėdžiui pirmininkavo – Andrejus Savčenko. 
Posėdžio sekretorė – Rasa Jakienė 
 
Svarstyta: VšĮ  „Automotoprojektai“ direktoriaus Audriaus Gimžaus ko pateikta Apeliacija: 

1. Kaip galima greičiau įvertinti, ar gauta apeliacija ir prašymas atitinka apeliacijos ar 
prašymo pateikimo keliamus reikalavimus, bei pagal turin į priklauso nagrinėti 
Teismui bei paskirti Apeliacinio teismo svarstymo datą, atsižvelgus, kad numatomų 
varžybų data 2014.08.07-09. 

2. Pateikti teisinį įvertinim ą teisėjų komiteto siekio drausti Organizatoriui pasitelkti kitos 
šalies ASF teisėjus, kuri ų kvalifikacijos atitinka vykdom ų varžybų lygį. 

3. Panaikinti Teisėjų komiteto sprendimą ir patenkinti Organizatoriaus prašymą 
patvirtinti pasirinkt ą varžybų vadovą. 

4. Panaikinti Teisėjų komiteto sprendimą ir patenkinti Organizatoriaus prašymą 
patvirtinti pasirinkt ą teisėjų komandą. 

5. Įpareigoti Teisėjų komitetą pasirašyti „300 lakes Rally“ varžybų papildomus 
nuostatus. 

 
Išklausyti arbitrų, Teisėjų komiteto pirmininko ir „300 Lakes rally“ varžybų direktoriaus 
pasisakymai.  
 
Posėdžio pirmininkas pasiūlė Apeliacijos punktus nagrinėti po vieną.  
Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.  
 
Svarstyta: Pateikti teisinį įvertinim ą teisėjų komiteto siekio drausti Organizatoriui pasitelkti 
kitos šalies ASF teisėjus, kuri ų kvalifikacijos atitinka vykdom ų varžybų lygį. 
Pasiūlyta pateikti atsakymą į svarstomą klausimą: LASF teisėjų komitetas apribodamas 
Organizatoriams pasitelkti kitos šalies ASF  teisėjus, kurių kompetencija atitinka keliamus 
reikalavimus, pažeidžia ES teisės aktus, LR įstatymus ir šiuo metu galiojančius LASF 
reglamentuojančius dokumentus. 
 
Svarstyta: Panaikinti Teisėjų komiteto sprendimą ir patenkinti Organizatoriaus prašymą 
patvirtinti pasirinkt ą varžybų vadovą. 
Pasiūlyta pateikti atsakymą į svarstomą klausimą: Panaikinti teisėjų komiteto sprendimą dėl 
nepritarimo organizatoriaus  pasirinktai varžybų vadovo kandidatūrai. 
 
Svarstyta: Panaikinti Teisėjų komiteto sprendimą ir patenkinti Organizatoriaus prašymą 
patvirtinti pasirinkt ą teisėjų komandą. 



Pasiūlyta pateikti atsakymą į svarstomą klausimą: Panaikinti teisėjų komiteto sprendimą dėl 
nepritarimo organizatoriaus  pasirinktai teisėjų komandai. 
 
Svarstyta: Įpareigoti Teisėjų komitetą pasirašyti „300 lakes Rally“ varžybų papildomus 
nuostatus. Pasiūlyta pateikti atsakymą į svarstomą klausimą:   
LASF Teisėjų komitetas nepateikė jokių teisinių argumentų dėl varžybų vadovo ir teisėjų komandos 
netinkamumo.  
Jeigu Organizatoriaus pasirinkta varžybų vadovo kandidatūra ir teisėjų komanda atitinka reikiamas  
kompetencijas ir reikalavimus keliamus Lietuvos automobilių ralio čempionato, Latvijos ralio 
čempionato ir Šiaurės Europos zonos šalių ralio čempionato etapų pravedimui, pripažinti, kad 
Apeliacinio teismo sprendimas atitinka, LASF teisėjų komiteto pritarimui.  
 
Posėdžio pirmininkas pateikė balsavimui Apeliacinio teismo sprendimą:  
 

LASF teisėjų komitetas apribodamas Organizatoriams pasitelkti kitos šalies ASF  
teisėjus, kuri ų kompetencija atitinka keliamus reikalavimus, pažeidžia ES teisės aktus, 
LR įstatymus ir šiuo metu galiojančius LASF reglamentuojančius dokumentus. 
 
Panaikinti teisėjų komiteto sprendimą dėl nepritarimo organizatoriaus  pasirinktai 
varžybų vadovo kandidatūrai. 
 
Panaikinti teisėjų komiteto sprendimą dėl nepritarimo organizatoriaus  pasirinktai 
teisėjų komandai. 
 
LASF Teisėjų komitetui nepateikus jokių teisinių argumentų dėl varžybų vadovo ir 
teisėjų komandos netinkamumo, pripažinti, kad jeigu Organizatoriaus pasirinkta 
varžybų vadovo kandidatūra ir teisėjų komanda atitinka reikiamas  kompetencijas ir 
reikalavimus keliamus Lietuvos automobilių ralio čempionato, Latvijos ralio 
čempionato ir Šiaurės Europos zonos šalių ralio čempionato etapų pravedimui, tuomet 
Apeliacinio teismo sprendimas atitinka, LASF teisėjų komiteto pritarimui.  
 
Grąžinti VšĮ „Automotoprojektai“ apeliacijos mokestį. 
 
Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

 
 
 
Posėdžio pirmininkas     Andrejus Savčenko 

 

Posėdžio sekretorė    Rasa Jakienė 

       

  

Išrašą parengė LASF Generalinė sekretorė Rasa Jakienė 

                                               

 


