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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2012-014 

2012.10. 09 
 

 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.10.09 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.10 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Jonas Furmanavičius; 
Komitetų pirmininkai  - Eduardas Jakas, Aloyzas Jurdonas, Vidmantas Dailidė, Antanas 

Kyguolis, Romualdas Mažuolis, Šarūnas Liesis, Algirdas Gricius, Ramūnas Šaučikovas, Gediminas 
Grigaitis. 

Nedalyvavo: 
 LASF Viceprezidentas -  Rolandas Dovidaitis, Darius Grinbergas. 
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė, LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius, Žiedo komiteto pirmininko įgaliotas Žiedo 
komiteto narys Remigijus Venys.  

Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Jonas Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimas 2013 m. automobilių sporto sezonui. Komitetų pirmininkai informuoja 

kaip vykdomas patvirtinto Tarybos grafiko pirma dalis: „Iki spalio 1 d. renkami organizatorių ir 
sportininkų pasiūlymai“. 

2. Dėl LASF veiklą ir automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų rengimo. 
Komitetų pirmininkai pristato informaciją ką reikėtų keisti, tobulinti, naujai priimti LASF veiklą ir 
automobilių sportą reglamentuojančiuose dokumentuose. 

3. Kroso komiteto teikimas “Dėl kreipimosi į NEZ dėl Kroso komisijos įkūrimo”.  
4. Kroso komiteto prašymas “Dėl išlaidų kompensavimo” NEZ rali-kroso čempionato 

dalyviams. 
5. Kiti klausimai: 

  5.1. Žiedo komiteto informacija apie priimtus sprendimus licencijuotiems LASF 
sportininkams dalyvavusiems draudžiamosiose varžybose 2012-09-29 d. 
  5.2. 2012 m. Komitetų veiklos apžvalga. 
  5.3. Ralio komiteto informacija apie VšĮ „BB klub“ skirtą baudą.  
  5.4. LASF Prezidento komandiruotės į Lenkiją ataskaita. 
  5.5. 2013 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato pravedimas. 

Siūlyta:  Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimas 2013 m. automobilių sporto sezonui. Komitetų pirmininkai 

informuoja kaip vykdomas patvirtinto Tarybos grafik o pirma dalis: „Iki spalio 1 d. renkami 
organizatorių ir sportinink ų pasiūlymai“. 
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2. Dėl LASF veiklą ir automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų rengimo. 
Komitetų pirmininkai pristato informacij ą ką reikėtų keisti, tobulinti, naujai 
priimti LASF veikl ą ir automobilių sportą reglamentuojančiuose dokumentuose. 

3. Kroso komiteto teikimas “Dėl kreipimosi į NEZ dėl Kroso komisijos įkūrimo”.  
4. Kroso komiteto prašymas “Dėl išlaidų kompensavimo” NEZ rali-kroso 
čempionato dalyviams. 

5. Kiti klausimai: 
  5.1. Žiedo komiteto informacija apie priimtus sprendimus licencijuotiems LASF 
sportininkams dalyvavusiems draudžiamosiose varžybose 2012-09-29 d. 
  5.2. 2012 m. Komitetų veiklos apžvalga. 
  5.3. Ralio komiteto informacija apie VšĮ „BB klub“ skirt ą baudą.  
  5.4. LASF Prezidento komandiruotės į Lenkij ą ataskaita. 
  5.5. 2013 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato pravedimas. 

 
 

II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS.  Pasirengimas 2013 m. automobilių sporto sezonui. Komitetų 

pirmininkai informuoja kaip vykdomas patvirtinto Ta rybos grafiko pirma dalis: „Iki spalio 1 d. 
renkami organizatorių ir sportinink ų pasiūlymai“. 

Komitetų pirmininkai pateikė informaciją apie vykstantį pasirengimą 2013 m. autosporto 
sezonui. Komitetuose yra nagrinėjami gauti pasiūlymai dėl varžybas reglamentuojančių dokumentų 
tobulinimo, rengiami išplėstiniai Komitetų posėdžiai, į kuriuos kviečiami sportininkai, pareiškėjai, 
varžybų organizatoriai. Ralio komitetas surengė autoralio varžybų dalyvių anketinę apklausą, kurioje 
buvo reitinguodami 2012 m. įvykę  LARČ etapai, bei atsakoma į klausimus dėl 2013 m. LARČ etapų 
skaičiaus, jų geografijos, dėl varžybas reglamentuojančių dokumentų keitimo ar papildymo. Komitetų 
pirmininkai konstatavo, jog pasirengimas 2013 m. automobilių sporto sezonui vyksta planingai, pagal 
Tarybos patvirtintą grafiką. 

  
2. KLAUSIMAS.  Dėl LASF veiklą ir automobili ų sportą reglamentuojančių 

dokumentų rengimo. Komitetų pirmininkai pristato informacij ą ką reikėtų keisti, tobulinti, 
naujai priimti LASF veikl ą ir automobili ų sportą reglamentuojančiuose dokumentuose.   

R.Rupkus informavo Komitetų pirmininkus, jog, rengiant 2013 m. automobilių sportą 
reglamentuojančius dokumentus, atkreiptų dėmesį į tai, kokia tvarka ir su kuo jie turi būti suderinti. 
LASF norminiai dokumentai nustato, jog varžybas reglamentuojančius dokumentus tvirtina Komitetai 
ir juos suderina su LASF generaliniu sekretoriumi. Visus šiuos dokumentų tvirtinimus privalomai turi 
lydėti Komitetų posėdžių protokolai ir šių protokolų numeriai bei datos turi atsispindėti patvirtintuose 
dokumentuose. R.Rupkus taip pat informavo Komitetų pirmininku, jog pagal LASF norminius aktus, 
bet kokie Komitetų pirmininkų pasirašyti dokumentai galioja tik tada, kai šiuos dokumentus patvirtina 
Komitetai ir tai yra užfiksuota Komiteto posėdžio protokoluose.  

R.Rupkus informavo Tarybą, jog tik Ralio komitetas pateikė konkrečius pasiūlymus dėl 
LASK, BLASOVS straipsnių pakeitimų. Iš kitų Komitetų jokių pasiūlymų negauta. 

R.Rupkus informavo Tarybą apie baigiamą rengti LASF etikos ir drausmės kodeksą ir trumpai 
jį pristatė. Rengiamame projekte vienas iš Drausminių organų, galinčių taikyti sankcijas už 
Drausminius pažeidimus numatytus  LASF etikos ir drausmės kodekse, buvo numatytas ir Sporto 
komisarų kolegija (SKK). Š.Liesio siūlė netraukti SKK į Drausminių organų sąrašą, todėl, kad varžybų 
metu SKK turi pakankamai darbo. SKK nustačius, jog varžybų dalyvis padarė Drausminį nusižengimą 
numatyutą LASF etikos ir drausmės kodekse, šią informaciją perduos atitinkamam Drausminiam 
organui, kurio kompetencijoje yra nagrinėti šios rūšies pažeidimus. R.Rupkus informavo Tarybos 
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narius, jog LASF etikos ir drausmės kodekso projektas šią savaitę jau bus pabaigtas ir išsiųstas Tarybos 
nariams, kurie iki š.m. lapkričio 5 d. turėtų su šiuo projektu susipažinti ir pateikti savo pastabas bei 
pasiūlymus. 

 
3. KLAUSIMAS.  Kroso komiteto teikimas “Dėl kreipimosi į NEZ dėl Kroso komisijos 

įkūrimo”.  
Kroso komiteto pirmininkas pristatė Latvių automobilių federacijos siūlymą dėl pritarimo 

kreiptis į NEZ Tarybą dėl naujos “Kroso komisijos” įkūrimo. Šis klausimas iki šio posėdžio buvo 
pristatytas el.paštu, kur Tarybos nariai pasisakė šiuo klausimu.  

Siūlyta: pritarti Latvijos automobilių federacijos kreipimosi į NEZ Tarybą dėl naujos “Kroso 
komisijos” sudarymo NEZe. 

Balsuota: Vienbalsiai “Už”. 
Nutarta : pritarti Latvijos automobili ų federacijos kreipimosi į NEZ Tarybą dėl naujos 

“Kroso komisijos” sudarymo NEZe. 
 
4. KLAUSIMAS. Kroso komiteto prašymas “Dėl išlaidų kompensavimo” NEZ rali-

kroso čempionato dalyviams. 
Siūlyta: Kompensuoti išlaidas NEZ rali-kroso čempionato dalyviams:  
1) Kazimierui Gudžiūnui ir Ernestui Staponkui, dalyvavusiems dviejuose etapuose, po 400 

Lt. 
2) Laurytnui Diržininkui ir Arvydui Galiniui, dalyvavusiems viename etape, po 300 Lt. 
Balsuota: Vienbalsiai “Už”. 
Nutarta: Kompensuoti išlaidas NEZ rali-kroso čempionato dalyviams:  
1) Kazimierui Gudžiūnui ir Ernestui Staponkui, dalyvavusiems dviejuose etapuose, 

po 400 Lt. 
2) Laurytnui Diržininkui ir Arvydui Galiniui, dalyv avusiems viename etape, po 300 

Lt. 
 

5. Kiti klausimai: 
5.1. KLAUSIMAS . Žiedo komiteto informacija apie priimtus sprendimus 

licencijuotiems LASF sportininkams dalyvavusiems draudžiamosiose varžybose 2012-09-29 d. 
Žiedo komiteto pirmininko įgaliotas narys R.Venys informavo Tarybą, jog Žiedo 

komitetas įvertinęs gautą informaciją apie LASF licencijuotų sportininkų dalyvavimą draudžiamosiose 
FAST LAP varžybose, kurios vyko š.m. rugsėjo mėn. 29 d. „Nemuno žiede“, vadovaudamasis LASK 
118 str. priėmė nutarimą suspenduoti LASF licencijuotų sportininkų licencijas iki jų galiojimo 
pabaigos, t.y. iki š.m. gruodžio 31 d.  

 
5.2. KLAUSIMAS . 2012 m. Komitetų veiklos apžvalga. 
R.Rupkus pateikė Tarybai Komitetų veiklos ataskaitą atsižvelgiant į LASF internete 

esančią viešą informaciją. Pagal esančią LASF internete viešą informaciją geriausiai dirbantis yra Ralio 
komitetas, kuris jau šiais metais pravedė 14 posėdžių ir šiuose posėdžiuose priimti sprendimai yra 
viešai prieinami automobilių sporto visuomenei. Remiantis Komitetų nuostatais, Komitetai privalo 
rengti posėdžius ne rečiau kaip kartą į ketvirtį ir per 5 darbo dienas posėdžių protokolus pateikti LASF 
sekretoriatui. Atsižvelgiant į esama viešą informaciją LASF internetiniame tinklalapyje, buvo paprašyta 
Komitetų pirmininkų pateikti LASF sekretoriatui turimus posėdžių protokolus, kurie bus įkelti į LASF 
internetinį tinklalapį. 
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5.3.  KLAUSIMAS . Ralio komiteto informacija apie VšĮ „BB klub“ skirt ą baudą.  
Ralio komiteto pirmininkas R.Šaučikovas informavo Tarybą, jog atsižvelgiant į gautą VšĮ 

“BB klub” raštą dėl Komiteto sprendimo peržiūrėjimo dėl skirtos baudos, Komitetas pakartotinai 
išnagrinėjo turimus įrodymus, apklausė įvykio liūdytojus ir, remiantis surinkta medžiaga, paliko galioti 
ankstesnį priimtą Komiteto sprendimą skirti VšĮ “ BB klub” baudą už sportininko M.Daunoravičiaus 
nesportišką elgesį.  

 
5.4. KLAUSIMAS . LASF Prezidento komandiruotės į Lenkij ą ataskaita. 
LASF prezidentas G.Furmanavičius informavo Tarybą apie komandiruotę į Lenkiją, kur 

vyko „Rally Poland 69“ Europos ralio čempionato etapas. Šiame renginyje vyko susitikimas su FIA 
atstove Michele Morton. Susitikimo metu su FIA atstovais, buvo diskutuojama dėl galimybių vykdyti 
pasaulio ralio čempionato etapą Lenkijoje-Lietuvoje-Latvijoje. FIA atstovai paaiškino priežastis, kodėl 
nebuvo suteikta galimybė Lenkijai-Lietuvai-Latvijai pravesti Pasaulio ralio čempionato 2013 m. 
Pagrindinė priežastis buvo ta, jog pasikeitė Čempionato rėmėjas ir FIA pasiliko prie buvusių šalių 
rengusių Pasaulio ralio čempionatų etapus, tačiau galimybės vieną iš etapų parvesti Lenkijoje-
Lietuvoje-Latvijoje yra išlikusios ir 2014 m. tai gali būti realu. Atsižvelgiant į planuojamą bendrą 
Lenkijos-Lietuvos-Latvijos šalių Pasaulio čempionato pravedimą ir FIA atstovų paklausimą apie šių 
šalių bendradarbiavimą automobilių sporto srityje, Lenkijos automobilių federacijos prezidentas 
išreiškė pageidavimą, jog būtų keičiamasi Ralio čempionatų etapais Lenkija-Lietuva.  

 
5.5. KLAUSIMAS. 2013 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato pravedimas. 
LASF prezidentas G.Furmanavičius išsakė savo nuomonę apie šiais metais vykusius 

LARČ čempionatus ir jų pravedimo kokybę. Prezidento nuomonė sutapo su Ralio komiteto atliktu 
LARČ etapų reitingu. Prezidentas kreipėsi į Ralio komiteto pirmininką prašydamas Ralio komiteto 
atkreipti dėmesį į kitais metais planuojamų LARČ etapų pravedimo kokybę.  
 

 
Pridedama:  
 
 
Viso protokolo lapų:  

 
 
Posėdžio pirmininkas     G. J. Furmanavičius 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 

 


