Išrašas
Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2011-09
2011.11.28
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2011.11.28 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 - Gediminas Grigaitis, Algirdas Gricius, Ričardas Abelkis, Aloyzas
Jurdonas, Eduardas Jakas, Darius Grinbergas, Algirdas Bilevičius.
Nedalyvavo:
Viceprezidentas Ramūnas Šaučikovas, Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Vidmantas
Dailidė.
Taip pat dalyvavo:
LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius, LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, Lietuvos
kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Jonas Furmanavičius,
Posėdžio sekretorė – Rasa Jakienė.
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.
E. Jakas ir A. Jurdonas prašė įtraukti vieną papildomą klausimą dėl sportininkų ir veteranų
duomenų bazės sudarymo.
Siūlyta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę su papildomu klausimu.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Įstatų redakcinio projekto Nr. 3 gautų pasiūlymų svarstymas.
2. Komitetų pirmininkų pranešimai apie pasirengimą 2012 m. automobilių sporto šakų
sezonui.
3. 2012 m. automobilių sporto čempionatų ir pirmenybių kalendoriaus tvirtinimas.
4. Dėl LASF narių eilinio suvažiavimo datos ir vietos paskelbimo.
5. Dėl Bendrųjų Lietuvos automobilių sporto oficialių varžybų vykdymo sąlygų 2.2. p.
papildymo.
6. Dėl sportininkų ir veteranų duomenų bazės sudarymo.
III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. KLAUSIMAS. LASF Įstatų redakcinio projekto Nr. 3 gautų pasiūlymų svarstymas.

1) Siūlyta:
1variantas: pateikti LASF narių suvažiavimui tvirtinti vieną LASF Įstatų redakcinio projekto
variantą kuriame kartingo sportas įtraukiamas į LASF struktūrą kaip Kartingo komitetas, arba kaip
Lietuvos kartingo federacija.
2 variantas: LASF narių suvažiavimui tvirtinti pateikti du gautus siūlymus dėl kartingo sporto
įtraukimo į LASF struktūrą:- viename iš jų kartingų sportas į LASF struktūrą įtrauktas kaip Kartingo
komitetas, kitame - kaip Lietuvos kartingo federacija.
Balsavo: už 1 variantą: „už“ - 7 ; „prieš“ - 0 ; „susilaikė“ – 2.
už 2variantą: balsavimas nevykdomas, kadangi balsavusių dauguma priimtas
pirmo varianto siūlymas LASF narių suvažiavimui tvirtinti teikti vieną siūlymo projektą dėl
kartingo sporto įtraukimo į LASF sudėtį.
Nutarta: LASF suvažiavimui pateikti vieną LASF Įstatų redakcinio projekto variantą
dėl kartingo sporto įtraukimo į LASF struktūrą ir sekančiu balsavimu patvirtinti, kuris iš
pateiktų siūlymų, bus įtrauktas į LASF įstatų redakcinį projektą.
2) Siūlyta:
1 variantas: Į LASF struktūrą įtraukti Kartingo komitetą, kurio funkcijas LASF suvažiavimas
galėtų deleguoti LASF nariui – Lietuvos kartingo federacijai.
2 variantas: Į LASF struktūrą įtraukti Lietuvos kartingo federaciją kaip kitą organą.
Balsavo: Už 1 variantą: „už“ – 0; „prieš“ – 8; „susilaikė“ – 1.
Už 2 variantą: „už“ – 7; „prieš“ – 0; „susilaikė“ – 2.
Nutarta: Į LASF struktūrą įtraukti Lietuvos kartingo federaciją kaip kitą organą.
3)Siūlyta: LASF Įstatų redakcinį projektą papildyti nauju 15 straipsniu „Lietuvos kartingo
federacija“.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta:
Nutarta: LASF įstatų redakcinį projektą papildyti nauju 15 straipsniu „Lietuvos
kartingo federacija“.
Vyko diskusijos dėl Kroso komiteto pateiktų LASF Įstatų straipsnių pakeitimo pasiūlymų
(priedas Nr. 3):
1. dėl Įstatų redakcinio projekto Nr.3, 4.2.5. p. ir 4.11.5. p. siūlo nereikalauti iš LASF narių
privalomai pateikti savo narių sąrašo.
2. dėl Įstatų redakcinio projekto Nr.3, 4.4.3. p. siūlo išplėsti šį straipsnį išaiškinant kokia
veika yra kenkianti LASF prestižui ir šio straipsnio taikymo procedūras.
3. dėl Įstatų redakcinio projekto Nr.3, 6.2.2. p. ir 8.1. p. siūlo Tarybos nariais skirti ne visų
Komitetų pirmininkus, o tik Ralio, Žiedo, Kroso, 4x4, Kitų automobilių sporto šakų Komitetų
pirmininkus. Kitų komitetų pirmininkai neturėtų būti Tarybos nariais.
4. dėl Įstatų redakcinio projekto Nr.3, 8.6.3. p. ir 9.5.3. p. siūlo plačiau aprašyti nepasitikėjimo
Prezidentui procedūrą.
Nutarta: Kroso komiteto siūlymus: 1) atmesti kaip prieštaraujantį LR Asociacijų
įstatymui; 2) neplėsti sąvokos „kenkimas LASF prestižui“ aiškinimo LASF įstatuose, o
vadovautis LR įstatymais, taip pat ateityje pagalvoti apie LASF Etikos kodekso parengimą,
kuriame butų ši veika plačiau aprašyta; 3) siūlymą atmesti ir LASF Tarybos sudėtyje palikti visų
Komitetų pirmininkus, kadangi visi Komitetai yra vienodai svarbūs savo veikla ir funkcijomis; 4)
pritarti gautiems pasiūlymams ir įtraukti juos į LASF Įstatų redakcinį projektą.
Nutarta: patvirtintus Tarybos pasiūlymus įtraukti į LASF įstatų redakcinį projektą
Nr.1A ir šį projektą paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje LASF narių svarstymui.

2. KLAUSIMAS. Komitetų pirmininkų pranešimai apie pasirengimą 2012 m.
automobilių sporto šakų sezonui.
Išklausyti Komitetų pranešimai apie pasirengimą 2012 metų automobilių sporto sezonui.
3. KLAUSIMAS. 2012 m. automobilių sporto čempionatų ir pirmenybių kalendoriaus
tvirtinimas.
Nutarta: patvirtinti 2012 metų automobilių sporto čempionatų ir pirmenybių varžybų
kalendorių.
4. KLAUSIMAS. LASF narių eilinio suvažiavimo datos ir vietos paskelbimas.
Nutarta: LASF narių eilinį suvažiavimą šaukti 2012 metų kovo 31 d. 10 val. viešbučio
„Kaunas“ konferencijų salėje, adresu laisvės al. 79, Kaunas. Šią informaciją pateikti LASF
internetiniame puslapyje ir siūlyti LASF nariams teikti dienotvarkės klausimus šiam
Suvažiavimui.
5. KLAUSIMAS. Dėl Bendrųjų Lietuvos automobilių sporto oficialių varžybų vykdymo
sąlygų 2.2. p. papildymo.
Nutarta: papildyti Bendrųjų Lietuvos automobilių sporto oficialių varžybų vykdymo
sąlygų 2.2.p. „d“ papunkčiu: „ d) metų eigoje atsiradus pakeitimams FIA norminiuose
dokumentuose.“.
6. KLAUSIMAS. Dėl sportininkų ir veteranų duomenų bazės sudarymo.
Nutarta: Įpareigoti visus komitetus iki 2012 m. sausio mėn. 01 d. pateikti veteranų
sąrašus.
Pridedama: 1) Lietuvos kartingo federacijos pasiūlymas dėl LASF Įstatų redakcinio projekto;
2) Kastyčio Girdausko ASK pasiūlymas dėl LASF Įstatų redakcinio projekto;
3) Kroso komiteto pasiūlymas dėl LASF Įstatų redakcinio projekto;
4) LASF Įstatų 15 straipsnio projektas;
5) 2012 m. automobilių sporto čempionatų ir pirmenybių kalendorius ir jo priedai.
.
Viso protokolo lapų: 4

Posėdžio pirmininkas

G. J. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

R. Jakienė

