LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KROSO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 2013-08
2013.09.19
Kaunas
Dalyvauja:
Komiteto pirmininkas - A. Jurdonas.
Komiteto nariai: G. Žunda, V. Stankūnas, A.Galinis, Z.Sinkevičius, G.Ramanauskas
I. Dėl posėdžio vedimo tvarkos.
Pirmininkas A. Jurdonas pasiūlo posėdžio sekretoriumi išrinkti G.Žundą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: posėdžio sekretoriumi skirti G.Žundą.
II. Darbotvarkė.
Pirmininkas pasiūlė patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. 2013 metų sezono rali-kroso čempionato rezultatų aptarimas ir tvirtinimas
2. 2013 metų sezono kroso čempionato rezultatų aptarimas ir tvirtinimas
3. 2014 metų rali-kroso čempionatas
4. 2014 metų kroso čempionatas
5. 2014 metų reglamentų ruošimas
6. Vilkyčių ASK prašymas
7. 2013 metų sezono uždarymo vakaras
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1

Klausimas. 2013 metų sezono rali-kroso čempionato rezultatų aptarimas ir tvirtinimas

A.Galinis pristatė 3 ir 4 rali-kroso etapų rezultatus bei susumuotus 2013 metų sezono rezultatus.
Divizijoms D-1A ir D-1 čempionatas yra įvykęs. Divizijai D-4 čempionatas neįvyko, todėl siūloma
skelbti LASF taurę.
Siūlyta:
Patvirtinti 3 ir 4 rali-kroso etapų rezultatus. Patvirtinti divizijoms D-1A ir D-1 metinius čempionato
rezultatus. Divizijai D-4 skelbti LASF taurę ir patvirtinti metinius asmeninius ir komandinius rezultatus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta (pridedama 2013 metų rali-kroso rezultatų suvestinė).
2

Klausimas. 2013 metų sezono kroso čempionato rezultatų aptarimas ir tvirtinimas

Z.Sinkevčius pristatė kroso čempionato Šakių etapą. Remiantis LASF stebėtojo ataskaita, Šakių TSK
(organizatorius) yra pajėgus vykdyti kroso čempionato varžybas. V.Stankūnas pristatė metinius kroso
čempionato rezultatus. Kroso pirmenybės neįvyko dėl mažo dalyvių skaičiaus.
Siūlyta:
Patvirtinti 5 kroso etapo rezultatus.
rezultatus.

Patvirtinti metinius asmeninius ir komandinius čempionato

Bendru sutarimu siūlymui pritarta (pridedama 2013 metų kroso rezultatų suvestinė).
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Klausimas. 2014 metų rali-kroso čempionatas

3

A.Galinis pasiūlė naikinti D-4 diviziją nuo 2014 metų ir įvesti naują diviziją Touring (variklio tūris
2000 cm3, varomas galine ašimi). Taip pat lieka nepakitusios divizijos D-1A ir D-1. Argumentuota, kad
tokia divizija važiuoja Centrinėje Europoje ir Lenkijoje. Taip pat matyti, kad šiai divizijai neįvyko 2013
metų rali-kroso čempionatas dėl mažo dalyvių skaičiaus.
Siūlyta: Naikinti D-4 diviziją ir įvesti naują diviziją Touring (variklio tūris 2000 cm3, varomas galine
ašimi) nuo 2014 metų rali-kroso čempionate. 2014 metų čempionato divizijų projektas:
D-1A
D-1
Touring

•
•
•

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Pristatytas preliminarus 2014 metų rali-kroso čempionato tvarkaraštis:
•
•
•
•

Birželio 28-29 d. - European Rally-Cross Challenge bei LT I etapas, Vilkyčiai
Rugpjūčio 2-3 d. – LT II etapas, Bauskė
Rugpjūčio 9-10 d. – NEZ ir LT III etapas, Vilkyčiai
Rugsėjo mėn. – LT IV etapas, Lenkija

Galutinis rali-kroso čempionato varžybų tvarkaraštis bus tvirtinimas 2013 m. spalio-lapkričio mėn.
Klausimas. 2014 metų kroso čempionatas

4

Pasiūlyta grąžinti diviziją D-1 (Super Cars) į LT kroso čempionatą nuo 2014 metų ir naikinti kroso
pirmenybes. Argumentuota, kad D-1 yra žiūrovams įdomi divizija ir Lietuvoje yra tokių automobilių.
Kadangi kroso pirmenybių dalyvių skaičius sumažėjo per paskutinius 2 metus, siūloma kroso
pirmenybes naikinti nuo 2014 metų.
Taip pat siūloma įvesti vaikų divizija Beta bagi.
Siūlyta: 2014 metų čempionato divizijų projektas:
•
•
•
•
•
•

D-1A
D-4
D-3A RWD ir D-3A AWD (važiuoja kartu, bet rezultatai skaičiuojami atskirai)
D-OPEN
D-1 (Super Cars)
Beta bagi

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Preliminarus 2014 metų kroso čempionato tvarkaraštis bus pateiktas sekančiame posėdyje.
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5

Klausimas. 2014 metų reglamentų ruošimas

Diskutuotas reglamentų ruošimas. Pavesta:
•
•

G.Žundai atlikti pirminį rali-kroso bei kroso reglamentų paruošimą ir išsiųsti komiteto nariams
peržiūrai. Beta bagi reglamentus ruošti pagal Latvijos AF reglamentus.
A.Galiniui, kartu su techninės komisijos nariais, paruošt/atnaujint techninius reikalavimus
čempionato automobiliams

Numatoma pirminė dokumentų pateikimo data spalio 18 d. Vėliau po suderinimo komitete reglamentai
bus siunčiami kitiems komitetams (Tech. Reikalavimų, Teisėjų, SVO ir t.t.), bet ne vėliau kaip iki 2013
m. spalio 28 d.
6

Klausimas. Vilkyčių ASK prašymas

A.Jurdonas gavo Vilkyčių ASK prašymą (pridedamas). Vilkyčių ASK pretenduoja organizuoti vieną iš
European Rally-cross Challenge etapų Lietuvoje. European Rally-cross Challenge organizatoriai
patvirtino, kad vienas iš etapų vyks Lietuvoje. Galutinis sprendimas bus priimtas po Vilkyčių ASK
trasos inspektavimo. Vilkyčių ASK prašo LASF finansiškai paremti šių varžybų organizavimą. Tai
tarptautinės varžybos, kurios pritrauktų daug dalyvių, žiūrovų bei būtų puiki reklama Lietuvai
automobilių sporto pasaulyje.
Siūlyta:
Teikti LASF Tarybai prašymą dėl paramos skyrimo Vilkyčių ASK organizuojant European Rally-cross
Challenge etapą Lietuvoje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
7

Klausimas. 2013 metų sezono uždarymo vakaras

Svarstytas 2013 metų uždarymo vakaras. Siūloma data 2013 m. lapkričio 23 d. Vakaras numatomas su
pasibuvimu restorane.
Siūlyta: Organizuoti 2013 metų sezono uždarymo vakarą 2013 m. lapkričio 23 d.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Kroso komiteto pirmininkas

A. Jurdonas

Sekretorius

G.Žunda
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