Išrašas
Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2011-08
2011.11.15
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2011.11.15 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.15 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Gintaras Jonas Furmanavičius;
LASF Viceprezidentai - Rolandas Dovidaitis.
Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Algirdas Gricius, Vidmantas
Dailidė, Ričardas Abelkis, Aloyzas Jurdonas, Eduardas Jakas, Darius Grinbergas.
Nedalyvavo:
Viceprezidentas Ramūnas Šaučikovas, SVO Komiteto pirmininkas- Algirdas Bilevičius.
Taip pat dalyvavo:
LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius, Generalinė sekretorė Rasa Jakienė, LASF
Teisininkas Ričardas Rupkus, Lietuvos kartingų federacijos prezidentas Ramūnas Savickas, Kauno
automobilių sporto klubo prezidentas Ričardas Griška.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Jonas Furmanavičius,
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštienė.
I. Dėl posėdžio vedimo tvarkos.
Pirmininkas dalyvaujančių paklausė, ar visi sutinka, kad posėdžio metu būtų atliekamas garso
skaitmeninis įrašas.
Prieštaraujančių nebuvo. Posėdis buvo vykdomas atliekant garso skaitmeninį įrašą.
II. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Siūlyta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Antrojo LASF Įstatų projekto varianto svarstymas;
2. Komitetų pirmininkų informacija apie pasiruošimą 2012 sezonui;
2.1. Ralio komiteto pirmininko informacija apie priimtą sprendimą dėl Baltijos ralio
čempionato pravedimo ir etapų apsikeitimo su latviais;
2.2. Ralio ir kroso komitetų pirmininkų informacija apie 2011 m. sezono uždarymo
vakarus.
3. Informacija apie teismo nutartį, bylos 2A-1798-390/2011;
4. Dėl papildomo „Lietuvos automobilių sportui 80“ jubiliejinių medalių užsakymo,
atsižvelgiant į gautus prašymus ir kandidatūras;
5. Informacija apie pasiruošimą FIA prezidento Jean Todt sutikimui;
6. LASF Asocijuotų narių priėmimas;
7. Kiti einamieji klausimai.
III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. KLAUSIMAS. Antrojo LASF Įstatų projekto varianto svarstymas.

Siūlyta: Tarybos nariams iki š. m. lapkričio mėn. 25 d. pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl
LASF įstatų redakcinio projekto Nr. 3. Šį projektą išsiųsti Lietuvos kartingo federacijai. Gautus
pasiūlymus ir pastabas svarstyti š. m. lapkričio mėn. 28 d. Tarybos posėdyje, po kurio LASF Įstatų
redakcinis projektas bus paskelbti internete viešam LASF narių svarstymui.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Tarybos nariams, iki š. m. lapkričio mėn. 25 d. pateikti pastabas bei pasiūlymus
dėl LASF Įstatų redakcinio projekto Nr.3. Šį projektą išsiųsti Lietuvos kartingo federacijai.
Gautus pasiūlymus ir pastabas svarstyti š. m. lapkričio mėn. 28 d. Tarybos posėdyje, po kurio
LASF Įstatų redakcinis projektas bus paskelbti internete viešam LASF narių svarstymui.
2. KLAUSIMAS. Komitetų pirmininkų informacija apie pasiruošimą 2012 sezonui.
2.1. Ralio komiteto pirmininko informacija apie priimtą sprendimą dėl Baltijos ralio
čempionato pravedimo ir etapų apsikeitimo su Latviais.
R. Abelkis informavo, kad Ralio komiteto nuostata liko nepakitusi, jog 2012 Lietuvos
automobilių ralio čempionatas turėtų susidaryti iš 6 etapų, nesirenkant keičiamo su Latvija automobilių
ralio etapo, o pasirenkant Žemaitijos kraštą ir jame organizuoti vieną iš šio Čempionato etapų.<...>
Tarybos nariai pateikė klausimų ar yra gauta kokių oficialių atsakymų iš latvių ir estų dėl
numatomo rengti Baltijos šalių automobilių ralio čempionatą. R.Abelkis atsakė, jog šiuo metu yra
laukiami oficialūs atsakymai.
Siūlyta: iki 2012 m. sausio mėn. 1 d. Tarybai pateikti oficialią informaciją pagal kurią būtų
galima spręsti, kad lietuviai, latviai ir estai sutaria dėl Baltijos šalių čempionato pravedimo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: iki 2012 m. sausio mėn. 1 d. Tarybai pateikti oficialią informaciją pagal kurią
būtų galima spręsti, kad lietuviai, latviai ir estai sutaria dėl Baltijos šalių čempionato pravedimo.
2.2. Ralio ir kroso komitetų pirmininkų informacija apie 2011 m. sezono uždarymo
vakarus.
A. Jurdonas pagarsino informaciją, jog Kroso automobilių sporto šakos sezono uždarymo
vakaras organizuojamas š. m. lapkričio mėn. 26 d. 13.00 val. Marijampolėje, bei supažindino su
programa. Visus norinčius dalyvauti, ragino iš anksto registruotis.
R. Jakienė informavo, kad Ralio ir Žiedo automobilių sporto šakų sezono uždarymas
organizuojamas š. m. lapkričio mėn. 24 d. 19 val. Combo klube, Kaune.
3. KLAUSIMAS. Informacija apie teismo nutartį, bylos 2A-1798-390/2011.
R. Rupkus informavo, kad š. m. lapkričio mėn. 10 d. Kauno apygardos teismas priėmė nutartį
dėl apeliacinio skundo, dėl Kauno m. apylinkės teismo sprendimo pripažinti negaliojančiu 2009-01-22
LASF tarybos sprendimą dėl 2009 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamento pakeitimo.
Kauno apygardos teismas nutarė palikti nepakeistą 2011-04-26 d. Kauno miesto apylinkės
teismo sprendimą, motyvuodamas tuo, kad 2011-04-13 d. Kauno miesto apylinkės teismo posėdžio
metu buvęs prezidentas R. Austinskas VšĮ „Egzotikos“ autosportas ieškinį pripažino. Pagal LR
juridinių asmenų registro duomenis R.Austinskas LASF prezidento pareigas ėjo nuo 2004 m. vasario
21 d. iki 2011 m. balandžio 30 d., pagal LASF įstatų 9.2. p. LASF prezidentas atstovauja LASF
Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, todėl jo atstovavimas teisme LASF ir ieškinio pripažinimas yra
teisėtas, o kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai galutiniam bylos išnagrinėjimo rezultatui
teisinės reikšmės neturi, todėl teisėjų kolegija jų neanalizavo. Kauno apygardos teisme šioje byloje
buvo nagrinėjamas ne tik LASF apeliacinis skundas, bet ir VšĮ „Egzotikos“ autosportas apeliacinis
skundas dėl per mažai Kauno m. apylinkės teismo sprendimu priteistų išlaidų advokato pagalbai t.y.

10000 Lt. Kauno apygardos teismas nutartimi VŠĮ „Egzotikos“ autosportui iš LASF priteisė 15000 Lt
išlaidų advokato pagalbai vietoj Kauno apylinkės teismo sprendime nustatytų 10000 Lt. ir 7991,75 Lt
išlaidų turėtų apeliacinės instancijos teisme. Vadovaujantis Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu
ir Kauno apygardos teismo nutartimi LASF turi sumokėti VšĮ „Egzotikos“ autosportas 53583 Lt
bylinėjimo išlaidas ir 1229,09 Lt valstybės naudai. R.Rupkus taip pat informavo Tarybą, jog 2011-1114 d. VšĮ „Egzotikos“ autosportas pateikė pareikalavimą LASFui, per 5 darbo dienas sumokėti Kauno
apygardos teismo ir Kauno apylinkės teismo priteistą 53583 Lt pinigų sumą. Kauno apygardos teismo
nutarties kopija yra išsiųsta visiems Tarybos nariams el.paštu.
Tarybai taip pat pateikta informacija, kad pagal LASF suvažiavimo patvirtintą biudžetą, šių
metų pajamų ir išlaidų buvo suplanuota 81 tūkst. Lt. skirti teismo išlaidoms, šiai dienai jau išleista 54
354 Lt.
Siūlyta: LASF sekretoriatui išanalizuoti finansinę LASF situaciją ir reikalui esant kreiptis į
teismą su prašymu, Teismų sprendimo/nutarimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti
sprendimo/nutarimo vykdymo tvarką, kad 53 583 Lt. priteistas ieškovo teismo išlaidas leistų sumokėti
dalimis, pagal iš anksto LASF nurodytą grafiką, pradedant mokėti nuo 2012.04.01.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nuspręsta: LASF sekretoriatui išanalizuoti finansinę LASF situaciją ir reikalui esant
kreiptis į teismą su prašymu, Teismų sprendimo/nutarimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat
pakeisti sprendimo/nutarimo vykdymo tvarką, kad 53 583 Lt. priteistas ieškovo teismo išlaidas
leistų sumokėti dalimis, pagal iš anksto LASF nurodytą grafiką, pradedant mokėti nuo
2012.04.01.
4 KLAUSIMAS. Dėl papildomo „Lietuvos automobilių sportui 80“ jubiliejinių medalių
užsakymo, atsižvelgiant į gautus prašymus ir kandidatūras.
Siūlyta: asmenys, kurie nusipelnę automobilių sportui, bet neapdovanoti jubiliejiniais
medaliai, apdovanoti įteikiant jiems LASF padėkas.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nuspręsta: asmenims, kurie nusipelnę automobilių sportui, bet neapdovanoti
jubiliejiniais medaliai, apdovanoti įteikiant LASF padėkas.
5 KLAUSIMAS. Informacija apie pasiruošimą FIA prezidento Jean Todt sutikimui.
Pirmininkas G. J. Furmanavičius informavo, kad š. m. lapkričio mėn. 16 d. į Lietuvą atvyksta
FIA prezidentas Jean Todt. Trumpai pristatė dienotvarkę (priedas Nr. 3).
2011 m. lapkričio mėn. 28 d. vyksiančiame LASF Tarybos posėdyje bus pateikta informaciją
apie vizitą.
6 KLAUSIMAS. LASF Asocijuotų narių priėmimas.
Eil. Nr. Kandidatas į LASF Asocijuotus narius Vadovas
1
VšĮ "Vitesse 1"
Giedrius Čenkus
2
UAB „Lietuviškas safaris“
Vaidotas Marozas
Siūlyta: pritarti LASF asocijuotų narių priėmimui.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nuspręsta: pritarti LASF asocijuotų narių priėmimui.
7 KLAUSIMAS. Kiti einamieji klausimai.
A. Gricius <...> .Prašė, kad LASF nederintų neklasifikuojamų varžybų, kurių datos sutampa
su Kitų automobilių sporto šakų organizuojamų čempionatų etapų datomis.
Siūlyta: Sankcionuojant neklasifikuojamų varžybų pravedimą, atkreipti dėmesį į LASF
patvirtintas čempionatų datas.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nuspręsta: Sankcionuojant neklasifikuojamų varžybų pravedimą, atkreipti dėmesį į
LASF patvirtintas čempionatų datas.
Pridedama: 1) LASF įstatų redakcinis projektas Nr. 3.
2) 2011.11.15 d. LASF Senjorų komiteto raštas dėl papildomų apdovanojimų
sporto veteranams.
3) FIA Prezidento Jean Todt vizito Lietuvoje programa.
Viso protokolo lapų: 5
Posėdžio pirmininkas

G. J. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštienė

