Išrašas
Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2012-06
2012.03. 20
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.03.20 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.15 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Gintaras Jonas Furmanavičius;
LASF Viceprezidentai - Rolandas Dovidaitis, Ramūnas Šaučikovas.
Komitetų pirmininkai -Algirdas Gricius, Eduardas Jakas, Šarūnas Liesis,.
Nedalyvavo:
Komitetų pirmininkai: Aloyzas Jurdonas, Gediminas Grigaitis, Darius Grinbergas, Vidmantas
Dailidė.
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa
Jakienė, LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius, VšĮ “Greičio manija” direktorius Rimvydas
Agurkis, Nerijus Beržinis, Asociacijos “Dolce Moto” vadovas Mantas Vybornas.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Jonas Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštienė.
I. Dėl posėdžio vedimo tvarkos.
Pirmininkas informavo, kad posėdžio metu bus atliekamas garso skaitmeninis įrašas.
II. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Siūlyta: LASF Tarybos posėdžio darbotvarkės 9 klausimą perkelti į sekančio LASF Tarybos
posėdžio darbotvarkę, nes neatvyko klausimo svarstymą iniciavęs G. Grigaitis.
Nutarta: patvirtinti pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl ilgalaikių sutarčių sudarymo su varžybų Organizatoriais.
2. LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatų straipsnių redakcija ir
tvirtinimas.
3. LASF narių ir LASF asocijuotų narių priėmimas.
4. LASF narių galinčių dalyvauti 2012-03-31 d. LASF narių eiliniame suvažiavime
sąrašo tvirtinimas.
5. 2012-03-31 d. Suvažiavimo Mandatinės komisijos tvirtinimas.
6. 2012-03-31 d. Suvažiavimo balsavimo biuletenių, antspaudų ir jų pildymo pavyzdžių,
bei jų antspaudavimo tvarkos tvirtinimas.
7. Informacija apie gautus LASF narių pasiūlymus kandidatų į Ralio, SVO ir DRIFT‘o
komitetų pirmininkus.
8. Dėl kandidatų teikimo į Komitetų narius.
9. 2012 m. KKSD lėšų paskirstymo projektas;
10. Kiti klausimai:
1.1. LASF ralio ir teisėjų komitetų atsakymai į klausimus dėl ralio „Žemaitija-2012“
metu įvykusių incidentų.
1.2. Informacija apie atliekamą LASF auditą ir ataskaitos pristatymą LASF nariams.
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III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. KLAUSIMAS. Dėl ilgalaikių sutarčių sudarymo su varžybų Organizatoriais.
R. Rupkus informavo, jog 2012-02-21 d. vykusiame LASF Tarybos posėdyje buvo pritarta
Ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionato organizavimui 2012 metais bei įtrauktas į oficialių LASF
varžybų kalendorių. To pasekoje yra gautas pasiūlymas dėl šio čempionato organizavimo bei ilgalaikės
sutarties projektas su varžybų Organizatoriumi. R.Rupkus informavo, jog šiai dienai nei LASF
norminiai dokumentai, nei LR Konkurencijos įstatymo sąlygos neleidžia sudaryti ilgalaikės sutarties
dėl Čempionato vykdymo teisių perleidimo vienam juridiniam asmeniui. VšĮ “Greičio manija”
direktorius Rimvydas Agurkis išsakė sportininkų nuomonę dėl Ilgų distancijų žiedinių lenktynių atviro
čempionato organizavimo. R.Agurkis teigė, jog tiek sportininkai, tiek šių varžybų organizatoriai norėtų,
jog LASF garantuotų šio projekto ilgalaikiškumą. Atsižvelgiant į tai, VšĮ “Greičio manija” pateikė
ilgalaikės sutarties su LASF dėl Ilgų distancijų žiedinių lenktynių atviro čempionato vykdymo projektą.
Balsuota: už – 4, prieš - 0; susilaikė - 2
Nutarta: 1) sudaryti ilgalaikę sutartį (iki 2015 m.) su varžybų Oorganizatoriumi “Dolce
Moto” ne mažiau kaip dviems Ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionato etapams.
2) Žiedo komiteto pirmininkui pasiūlyti į Žiedo komiteto narius įtraukti Rimvydą
Agurkį.
2. KLAUSIMAS. LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatų
straipsnių redakcija ir tvirtinimas.
Nutarta: Patvirtinti pakoreguotus LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo
nuostatus.
3. KLAUSIMAS. LASF narių ir LASF asocijuotų narių priėmimas.
Kandidatas į LASF
Eil. Nr. Asocijuotus narius
1
ABDK Racing Team
2
Asociacija Bolids
3
ANELLO VŠĮ
4
BF Motorsport
5
Evera SK
6
Autoprizmė UAB
7
Krosas Lietuvos autokroso SK
8
Kauno M. Šalčiaus SK
Eil. Nr. Kandidatas į LASF narius
1

Dakotas racing VšĮ

Vadovas
Aidas Baranauskas
Giedrius Stonys
Saulius Vilčinskas
Andrius Miciūnas
Gintautas Firantas
Miroslavas Verkovskis
Dalius Juozelskis
Remigijus Venys
Vadovas

Rekomenduoja
1. Lietuvos kartingo federacija
Tomas Orentas 2. VšĮ „Greičio manija“

Nutarta: priimti šiuos juridinius asmenis į LASF narius ir LASF asocijuotus narius.
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4. KLAUSIMAS. LASF narių galinčių dalyvauti 2012-03-31 d. LASF narių eiliniame
suvažiavime sąrašo tvirtinimas.
Nutarta: patvirtinti LASF narių galinčių dalyvauti 2012-03-31 d. LASF narių eiliniame
suvažiavime sąrašą.
5. KLAUSIMAS. 2012-03-31 d. Suvažiavimo Mandatinės komisijos tvirtinimas.
Nutarta: Mandatinę komisiją sudaryti šios sudėties: Mandatinės komisijos pirmininkė Rasa Jakienė, nariai - Aldona Mažeikienė, Edita Kairiūkštienė.
6. KLAUSIMAS. 2012-03-31 d. Suvažiavimo balsavimo biuletenių ir jų pildymo tvarkos
tvirtinimas.
Nutarta: patvirtinti Suvažiavimo balsavimo biuletenius ir jų pildymo tvarką.
7. KLAUSIMAS. Informacija apie gautus LASF narių pasiūlymus kandidatų į Ralio,
SVO ir DRIFT‘o komitetų pirmininkus.
R. Rupkus pateikė informaciją apie gautus kandidatų pasiūlymus į Ralio, SVO ir DRIFT‘o
komitetų pirmininkus.
Ralio komiteto
SVO komiteto
DRIFT‘o komiteto pirmininkus
pirmininkus
pirmininkus
Ramūnas Šaučikovas
Romas Mažuolis
Antanas Kyguolis
Gintaras Kaminskas
Remigijus Bilevičius
Mantas Kuzmarskis (Nemuno
žiedas)

Žilvinas Juršys (teikiamas ir dabar, ir Jonas
praėjusiame suvažiavime)

Bacevičius

teikiamas
suvažiavime)

(buvo Kastytis Alekna
praėjusiame

Žilvinas Sakalauskas
Tomas Bilius
Rokas Lipeikis (buvo teikiamas
praėjusiame suvažiavime)

Taip pat informavo, kad yra gautas LASF nario „Nemuno žiedas“ prašymas dėl jo išstojimo iš
LASF narių. Šis LASF narys Suvažiavimui yra pateikęs LASK pakeitimus ir kandidatus į Drift‘o
komiteto pirmininkus. Siūlyta teikti LASF Suvažiavimui siūlymą nuo LASF Tarybos, jog šio buvusio
LASF nario siūlymai Suvažiavime nebūtų svarstomi atsižvelgiant į tai, jog šis juridinis asmuo jau nėra
LASF narys.
VšĮ „Jonušis autosportas“ iki 2012 m. kovo 15 d. nesumokėjo LASF nario mokesčio ir
vadovaujantis LASF įstatų 3.6. p. automatiškai yra pašalintas iš LASF narių dėl finansinių
įsipareigojimų nesilaikymo. Šis narys Suvažiavimui yra pateikęs LASF įstatų projektą. Siūlyta teikti
LASF Suvažiavimui siūlymą nuo LASF Tarybos, jog šio buvusio nario siūlymai Suvažiavime nebūtų
svarstomi atsižvelgiant į tai, jog šis juridinis asmuo jau nėra LASF narys.
Balsuota: už – 6 (vienbalsiai).
Nutarta: teikti LASF Suvažiavimui siūlymą nuo LASF Tarybos, jog buvusių LASF narių
Všį “Nemuno žiedas” bei Všį “Jonušis autosportas” siūlymai Suvažiavime nebūtų svarstomi
atsižvelgiant į tai, jog šie juridiniai asmenys jau nėra LASF nariai.
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8. KLAUSIMAS. Dėl kandidatų teikimo į Komitetų narius.
Nutarta: Leisti LASF nariams siūlyti kandidatus į komitetų narius nenustatant termino,
kad būtų galima leisti Komitetų pirmininkams komitetų sudėtis papildyti naujais nariai bet
kuriuo metu.
9. KLAUSIMAS. 2012 m. KKSD lėšų paskirstymo projektas.
Nutarta: patvirtinti 2012 m. KKSD lėšų paskirstymo projektą.
10. KAUSIMAS. Kiti klausimai:
1.1. LASF ralio ir teisėjų komitetų atsakymai į klausimus dėl ralio „Žemaitija-2012“
metu įvykusių incidentų.
Š. Liesis informavo, jog Teisėjų komitete buvo apsvarstytas klausimas dėl incidentų kilusių
LARČ čempionato 2 etapo “Žemaitija-2012” metu. Teisėjų komitetas ir teisėjai prisiima kaltę, jog
teisėjai vadovavosi nuostata, kurios nėra oficialiose T-2012 taisyklėse. Priimtas sprendimas
nesivadovauti logiskai suprantamonis nuostatomis, o tik tuo kas parašyta Taisyklėse. Ruošiant
reglamentuojančius dokumentus glaudžiau bendradarbiauti su Teisėjų komitetu, nes dirbant varžybų
metu iskyla nelogiškų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
R. Šaučikovas paminėjo, jog visi sportininkai, teisėjai bei atsakingi asmenys privalo
vadovautis reglamentuojančiais dokumentais. Taip pat informavo, jog M. Samuitis ir V. Švedas buvo
kviesti į Ralio komiteto posėdį, tačiau neatvyko. Jiems paskirtos piniginės baudos po 1000,- Lt.
A. Gricius paaiškino, kad kuro pildymo metu užgesinus automobilius su Turbinomis ir
laukiant kol turbina atvės sportininkai praranda nemažai laiko. Pasiūlyta Ralio komitete apsvarstyti šį
klausimą, kad kuro pildymo metu automobiliai su Turbo varikliais nebūtų gesinami. R. Jakiene
informavo, kad ralio "Žemaitija-2012" metu už T-2012, 12.6 punkto (kuro pylimo) pažeidimą jau
nubausti du ekipažai.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: siūlyti Ralio komitetui apsvarstyti klausimą dėl kuro pildymo automobiliams su
Turbo varikliais.
1.2. Informacija apie atliekamą LASF auditą ir ataskaitos pristatymą LASF nariams.
Pirmininkas pateikė LASF audito ir ataskaitų projektus (priedas Nr. 4).
Pridedama:
1) LASF rinkimų ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatų straipsnių redakcija.
2) 2012 metų LASF narių sąrašas.
3) 2012 m. KKSD lėšų paskirstymo projektas.
4) LASF audito ir ataskaitų projektai.
Viso protokolo lapų: 5
Posėdžio pirmininkas

G. J. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštienė
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