LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF Apeliacinio teismo
ARBITRAŽINöS KOLEGIJOS POSöDŽIO (2008 m. liepos 15 d. ir tęsinio 2008 m. liepos 23 d.)
PROTOKOLO IŠRAŠAS
Pos÷dyje dalyvavo: LASF Prezidentas Romas Austinskas, Viceprezidentas Evaldas Torrau,
Teisinink÷ Renata Burbulien÷.
L.e. LASF Apeliacinio teismo pirmininko pareigas Kazimieras Gudžiūnas,
Arbitrai: kolegijos pirmininkas – Sigitas Alesius,
narys

- Algirdas Vilius,

narys

- Rimas Baltrušis-Baltrušaitis.

Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷.
SVARSTYTA. VšĮ „Automotoprojektai“ pateikta apeliacija d÷l LARAČ IV etapo „Saul÷-2008“
SKK Sprendimo Nr.1, kad „Ekipažui, startinis numeris 9 –S.Girdauskas ir P.Urbonas,
neleidžiama startuoti LARAČ IV etapo „Saul÷-2008“ čempionato įskaitoje, sutinkamai su LASF
Apeliacinio teismo pos÷džio protokolu (2008-05-27)“.
NUTARTA. Patenkinti VšĮ „Automotoprojektai“ pateiktą apeliaciją „D÷l LARAČ IV etapo
„Saul÷-2008“ ir panaikinti SKK Sprendimą Nr.1, kuriuo buvo uždrausta „ekipažui, startinis
numeris 9 –S.Girdauskas ir P.Urbonas, startuoti LARAČ IV etapo „Saul÷-2008“ čempionato
įskaitoje”. VšĮ „Automotoprojektai“ grąžinamas apeliacinis mokestis 2000,-Lt.
Kreiptis į LASF prezidentą d÷l arbitrų susirinkimo išlaidų padengimo (vadovaujantis LASK
190str. LASF turi padengti arbitrų susirinkimo išlaidas) .

Apeliacinio teismo sprendimo motyvai ir išaiškinimai:
1. Kolegija konstatuoja, kad 2008 m. LARAČ Reglamento 5 punktas nustato, kad čempionate gali
dalyvauti WRC automobiliai, kurie to paties Reglamento 6 punktu, priskiriami atskirai 13 klasei.
2. Apibendrinant WRC automobilių techninius reikalavimus LARAČ reglamento 5 punkte
nurodyta, kad jie turi atitikti galiojančią ar pasibaigusią FIA homologaciją, „Škoda Fabia WRC“
automobilis yra pagamintas 2005 m. ir jis atitinka tų metų, t.y. 2005 m. FIA TSK J priedo A grupei
keliamus techninius reikalavimus.
3. Pabr÷žiame, kad LASK XIV str. „Kodekso taikymas“ 192 p. nusako: „LASF turinti sporto
valdžią LR (4 ir 10 str.) sprendžia visus klausimus, kilusius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir
liečiančius TSK, LASK ir reglamentuojančių dokumentų interpretacijas“. 2008 m. LARAČ ir
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LASF taur÷s varžybų Reglamento 3.p. nurodo, kad „LASF ralio komitetas, vadovaudamasis LASF
Įstatų 14.4.2 punktu administruoja 2008 m. LARAČ“. Arbitražin÷s kolegijos pirmininkas atkreip÷
d÷mesį, į tai, kad Ralio komiteto pos÷džiuose daug kartų buvo aiškinama A8 ir WRC automobilių
techninių reikalavimų interpretacijos (priedas pridedamas).
4. Arbitražin÷ kolegija (arbitrai balsavę už Apeliacijos patenkinimą) pripažįsta, kad „Škoda Fabia
WRC“ automobilis gali dalyvauti 2008 m. LARAČ tol, kol LASF Ralio komitetas LASK
numatytais terminais nenuspręs kitaip ir to nenumatys LARAČ reglamente.
5. LASF Apeliacinio teismo arbitražin÷ kolegija išaiškina (remiantis LASF Įstatų 15.1 p.,
Apeliacinio teismo nuostatų 1.2. p., 4.2.3.p. ir 4.1.4.p. suteiktais įgaliojimais) LARAČ ir LASF
taur÷s varžybų Reglamento 21 punktą remiantis Reglamento 36 punktu: WRC klas÷je asmenin÷je
pirmų vairuotojų ir asmenin÷je antrų vairuotojų įskaitose taškai būtų skaičiuojami tik tuomet, jei
etape dalyvautų ne mažiau penki šios klas÷s automobiliai. Tai reiškia, kad tol kol WRC neturi sau
lygių varžovų (kitų WRC automobilių), tol taškai tur÷tų būti neskaičiuojami klasių įskaitoje ir
apdovanojimai neturi būti teikiami (LARAČ reglamento 36 ir 39 punktai). Tod÷l taškus WRC gali
gauti tik bendroje įskaitoje.

Pos÷džio pirmininkas

parašas

Sigitas Alesius

Pos÷džio sekretor÷

parašas

Rasa Jakien÷

Išrašą paruoš÷:
LASF projektų vadov÷

Rasa Jakien÷
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