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Išrašas 
Lietuvos automobilių sporto federacija 

 
LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2012-16 
2012.11.06 

 
 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.00 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Jonas Furmanavičius; 
Komitetų pirmininkai  - Eduardas Jakas, Vidmantas Dailidė, Antanas Kyguolis, 

Romualdas Mažuolis, Šarūnas Liesis, Algirdas Gricius, Ramūnas Šaučikovas, Gediminas Grigaitis, 
Rolandas Dovidaitis, Darius Grinbergas.. 

Nedalyvavo: 
 Aloyzas Jurdonas, Sigitas Alesius,  
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė 

Rasa Jakienė. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
Siūlyta:  Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
Pirmininkas pristat ė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Komitetų pirminink ų informacija apie pasiruošimą 2013 m. automobilių sporto 

sezonui.  2012-09-11 Tarybos nutarimas: Patvirtinti pateiktą grafiką: 
1) Iki spalio 1 dienos Komitetai renka pasiūlymus iš organizatorių ir sportinink ų dėl 

reglamentų, taisyklių, techninių reikalavimų, SVO, teisėjų darbo tobulinimo, pakeitimo ar 
papildymo. 
2) Iki lapkri čio 1 dienos svarstomi gauti siūlymai Komitetuose . 
3) Iki lapkri čio 28 d. vyksta derinimai norminių aktų tarp Komitet ų ir tvirtinami 

Komitetuose reglamentai, taisyklės ir preliminar ūs čempionatų kalendoriai. 
4) Lapkri čio 28 dieną Tarybos posėdyje pateikiami parengti taisyklės, reglamentai ir 

Taryba tvirtina Lietuvos automobili ų sporto 2013 metų čempionato kalendorių. Šiame Tarybos 
posėdyje Taryba paveda LASF sekretoriatui visus 2013 metų automobilių sporto varžybas 
reglamentuojančius dokumentus ne vėliau kaip lapkri čio 30 dieną paskelbti LASF tinklalapyje. 

2. Ralio komiteto prašymas perliesti LASF reklaminį plotą ant LARČ ralio 
sportinių automobilių Ralio komiteto žiniai ir už šį reklaminį plotą gautas lėšas leisti 
administruoti Ralio komitetui. 

3. Dėl išspausdinto internetiniame tinklalapyje www.Gazas.lt straipsnio “Diskusija – 
Ar “FAST LAP” ir LASF ras bendr ą kalbą“ oficialaus komentaro pateikimo nuo LASF tarybos.  

4. Sigito Alesiaus prašymo dėl atsistatydinimo iš Senjorų komiteto nario pareigų 
svarstymas. 
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5. Siūlymų bei pastabų teikimas dėl LASF etikos ir drausmės kodekso projekto. 
(2012-10-09 Tarybos siūlymas  iki lapkri čio 5 d. pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl LASF etikos 
ir drausmės kodekso). 

6. Dėl žiedo komiteto sudėties  papildymo. Kandidatas Mindaugas Boguševičius. 
7. Dėl 6000 Lt paramos skyrimo knygos „Nuo rato iki greičio rekordų“ leidimui.  
Planuojama IV knygos dalis. 
8. Dėl 4x4 komiteto prašymo apmokėti 2012-11-21 d. kelionės į Estiją išlaidas(4x4 Nez 

čempionato III etapą). 
9. Kit ų sporto šakų komiteto sudėties papildymas. Vietoje atsistatydinusio komiteto 

nario Donato Liesio, siūlome įtraukti į komitetą Karol į Raišį.  
10. Dėl naujos automobilių sporto šakos - Super sprinto įtraukimo į Kit ų 

automobilių sporto šakų komiteto kompetenciją. 
11. Kiti klausimai: 
11.1.  LASF delegatų  informacija apie komandiruotę į NEZ  šalių susitikimą 

Danijoje 2012-10-27/28 d. (klausimą pristato R.Jakienė, R.Šaučikovas, A.Kyguolis). 
11.2.  Informacija apie LASF Apeliaciniame teisme 2012-10-16 d. nagrinėtą VšĮ 

„Automaksis“ apeliacij ą. ( informuoja Š.Liesis)  
11.3.  LASF nario (pareiškėjo) UAB Pitlane prašymo sportininkui Gintarui 

Sadovnykui išduoti Tarptautinę R kategorijos licenciją  svarstymas.  
11.4. Dėl SVO komiteto prašymo įsigyti video kamerą. 
11.5. Dėl 2012.11.11-13 d. atvykstančios delegacijos iš Lenkijos apgyvendinimo 

išlaidų kompensavimo. 
11.6. Reklamos sąlygos ir kaina LASF internetiniame tinklalapyje. 
11.7. Projekto dėl LASF įvaizdžio gerinimo pristatymas.  
 
 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. KLAUSIMAS.  Komitetų pirminink ų informacija apie pasiruošimą 2013 m. 

automobilių sporto sezonui.  
Pirmininkas priminė LASF komitetų pirmininkams, kad 2012-09-11 Tarybos nutarimu 

buvo patvirtintas grafikas: 
1) Iki spalio 1 dienos Komitetai renka pasiūlymus iš organizatorių ir sportininkų dėl 

reglamentų, taisyklių, techninių reikalavimų, SVO, teisėjų darbo tobulinimo, pakeitimo ar 
papildymo. 
2) Iki lapkričio 1 dienos svarstomi gauti siūlymai Komitetuose . 
3) Iki lapkričio 28 d. vyksta derinimai norminių aktų tarp Komitetų ir tvirtinami 

Komitetuose reglamentai, taisyklės ir preliminarūs čempionatų kalendoriai. 
Atsižvelgiant į šį patvirtintą grafiką, Pirmininkas paklausė Komitetų pirmininkų ar yra 

kokių klausimų dėl pasirengimo 2013 m. automobilių sporto sezonui vykdymo. Komitetų pirmininkai 
patvirtino, jog pasirengimas vyksta pagal numatytą grafiką ir iki lapkričio 28 d. norminiai dokumentai 
reglamentuojantys 2013 m. automobilių sporto varžybas bus parengti. 

 
2. KLAUSIMAS.  Ralio komiteto prašymas perliesti LASF reklaminį plotą ant LARČ 

ralio sportini ų automobilių Ralio komiteto žiniai ir už šį reklaminį plotą gautas lėšas leisti 
administruoti Ralio komitetui. 

Ralio komiteto pirmininkas patikslino klausimą, kadangi prašė  Ralio komiteto žiniai 
perleisti ralio reklamines pozicijas. Ralio komitetas nori pardavinėti reklaminius plotus bei 
administruoti gautas lėšas. 
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Siūlyta:  2, 11.6, ir 11.7 klausimų projektus ir sprendimus pateikti sekančiame LASF 
Tarybos posėdyje.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 2, 11.6, ir 11.7 klausimų projektus ir sprendimus pateikti sekančiame LASF 

Tarybos posėdyje.  
 
3. KLAUSIMAS.  Dėl išspausdinto internetiniame tinklalapyje www.Gazas.lt 

straipsnio “Diskusija – Ar “FAST LAP” ir LASF ras be ndrą kalbą“ oficialaus komentaro 
pateikimo nuo LASF tarybos. 

Prezidentas priminė, kad 2012-10-25 d. el. paštu pravestame LASF Tarybos posėdyje Nr. 
2012-15, buvo priimtas LASF prezidento nutarimas: “Atsižvelgiant į gautus balsavimo rezultatus, šio 
klausimo nagrinėjimą ir balsavimą nutraukiu. Atsižvelgiant į Žiedo komiteto pirmininko D.Grinbergo 
pasisakymą šiuo klausimu, šį klausimo svarstymą perkelių į 2012-11-06 d. Tarybos posėdį. Prašau 
Žiedo komiteto pirmininko šiuo klausimu pasisakyti 2012-11-06 d. posėdyje.” Po šio straipsnio FAST 
LAP organizatoriai pateikė dar keletą straipsnių tinklalapyje www.Gazas.lt, tai 2012-10-26 d. straipsnis  
„Vienuolika „Fast Lap“ rekomendacijų automobilių sporto federacijai“ ir 2012-10-18 d. straipsnis 
„LASF ir „Fast Lap“: nesutarimų tunelyje šviesos nematyti“.  

Žiedo komiteto pirmininkas D. Grinbergas pakomentavo vykusią konferenciją bei po to 
parašytus straipsnius. Vyko diskusijos. 

Siūlyta: 1) patalpinti LASF internetiniame tinklalapyje informaciją „Kaip pradėti 
organizuoti varžybas?“  

     2) Techninių reikalavimų komitetui pavesti parinkti ir kvalifikuotai paruošti 
žmones darbui techninėje komisijoje.  

               3)   pateikti išaiškinimą dėl Nelicencijuojamų varžybų pravedimo tvarkos.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta : 1) patalpinti LASF internetiniame tinklalapyje info rmacij ą „Kaip prad ėti 

organizuoti varžybas?“  
   2) Techninių reikalavimų komitetui pavesti parinkti ir kvalifikuotai paruoš ti 

žmones darbui techninėje komisijoje.  
              3)   pateikti išaiškinimą dėl Nelicencijuojamų varžybų pravedimo tvarkos. 
 
4. KLAUSIMAS. Sigito Alesiaus prašymo dėl atsistatydinimo iš Senjorų komiteto 

nario pareigų svarstymas. 
Siūlyta: S. Alesiaus prašymą perduoti svarstyti Senjorų komitetui, kad S. Alesius pateiktų 

atsistatydinimo motyvus. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta : S. Alesiaus prašymą perduoti svarstyti Senjorų komitetui, kad S. Alesius 

pateiktų atsistatydinimo motyvus. 
 
5.  KLAUSIMAS. Siūlymų bei pastabų teikimas dėl LASF etikos ir drausmės 

kodekso projekto. (2012-10-09 Tarybos siūlymas iki lapkri čio 5 d. pateikti pastabas bei 
pasiūlymus dėl LASF etikos ir drausmės kodekso).  

R. Rupkus pateikė informacija, kad pasiūlymų dėl LASF etikos ir drausmės kodekso 
projekto nebuvo gauta, tačiau D. Grinbergas ir Š. Liesis juos yra suformulavę ir pateiks. 

Siūlyta:  paruošti LASF etikos ir drausmės kodekso projektą su pateiktais pasiūlymais ir 
sekančią savaitė patalpinti LASF internetiniame tinklalapyje. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta : paruošti LASF etikos ir drausmės kodekso projektą su pateiktais 

pasiūlymais ir sekančią savaitė patalpinti LASF internetiniame tinklalapyje. 



4 

 
 

 

 
6. KLAUSIMAS. D ėl žiedo komiteto sudėties papildymo. Kandidatas Mindaugas 

Boguševičius. 
Žiedo komiteto pirmininkas siūlė naują narį, tai Mindaugą Boguševičių, kurio 

kandidatūrai Žiedo komitetas pritarė vienbalsiai. Veiklos sritis – techniniai reikalavimai. 
Siūlyta: patvirtinti Mindaugą Boguševičių Žiedo komiteto nariu.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti Mindaug ą Boguševičių Žiedo komiteto nariu. 
 
7. KLAUSIMAS. D ėl 6000 Lt paramos skyrimo knygos „Nuo rato iki greičio 

rekordų“ leidimui. Planuojama IV knygos dalis. 
E. Jakas informavo, kad yra paruošta medžiaga IV knygos dalies „Nuo rato iki greičio 

rekordų“ leidimui. 
Siūlyta: pritarti paramos skyrimui  knygos „Nuo rato iki greičio rekordų“ IV dalies 

leidimui. Konkrečiai kokia paramos suma bus skiriama šiai knygai, klausimą svarstyti tada, kai bus 
įgyvendinta LASF įvaizdžio gerinimo programa ir šiai programai bus gautos lėšos iš šios programos 
rėmėjų. 

 Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  pritarti paramos skyrimui  knygos „Nuo rato iki gre ičio rekordų“ IV dalies 

leidimui. Konkre čiai kokia paramos suma bus skiriama šiai knygai, klausimą svarstyti tada, kai 
bus įgyvendinta LASF įvaizdžio gerinimo programa ir šiai programai bus gautos lėšos iš šios 
programos rėmėjų. 

 
8. KLAUSIMAS. D ėl 4x4 komiteto prašymo apmokėti 2012-11-21 d. kelionės į Estiją 

išlaidas(4x4 Nez čempionato III etapą). 
4x4 komiteto pirmininkas G.Grigaitis informavo Tarybą, jog ruošiasi vykti į Estijoje 

2012-11-21 d. vyksiantį 4x4 NEZ čempionato III etapą, kurio metu vyks susitikimas su Estijos 4x4 
sporto šakos atstovais ir bus derinami 2013 m. bendrų etapų automobilių techniniai reikalavimai. 
G.Grigaitis prašė apmokėti kelionės kuro išlaidas pagal pateiktus kvitus . 

Siūlyta: apmokėti G.Grigaičiui kelionės į 2012-11-21 d. Estijoje vykstantį 4x4 NEZ III 
etapą kuro išlaidas pagal pateiktus kvitus.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: apmokėti G.Grigai čiui kelionės į 2012-11-21 d. Estijoje vykstantį 4x4 NEZ 

III etap ą kuro išlaidas pagal pateiktus kvitus.. 
 
9. KLAUSIMAS. Kit ų sporto šakų komiteto sudėties papildymas.  
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas siūlė, vietoje atsistatydinusio komiteto nario 

Donato Liesio, įtraukti į komitetą Karolį Raišį.  
Siūlyta: patvirtinti Karolį Raišį Kitų sporto šakų komiteto nariu.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti Karol į Raišį Kit ų sporto šakų komiteto nariu. 
 
10. KLAUSIMAS. Dėl naujos automobilių sporto šakos - Super sprinto įtraukimo į 

Kit ų automobilių sporto šakų komiteto kompetenciją. 
V. Dailidė informavo, jog vykusiame Kitų sporto šakų komiteto posėdyje priimtas 

sprendimas teikti LASF Tarybai prašymą dėl įtraukimo naujos automobilių sporto šakos - Super sprinto 
į Kitų automobilių sporto šakų komiteto kompetenciją.  

Siūlyta: Įtraukti naują automobilių sporto šaką – Super sprintą į Kitų automobilių sporto 
šakų komiteto kompetenciją ir paruošti šią sporto šaką reglamentuojančius dokumentus. 
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Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Įtraukti nauj ą automobilių sporto šaką – Super sprintą į Kit ų automobilių 

sporto šakų komiteto kompetenciją ir paruošti šią sporto šaką reglamentuojančius dokumentus. 
 
11. KLAUSIMAS. Kiti klausimai: 
11.1. KLAUSIMAS.  LASF delegatų  informacija apie komandiruotę į NEZ  šalių 

susitikimą Danijoje 2012-10-27/28 d. (klausimą pristato R.Jakienė, R.Šaučikovas, A.Kyguolis). 
Drift‘o komiteto pirmininkas A. Kyguolis informavo, kad šiais metais įvyko du etapai 

Latvijoje (Rygoje) ir Norvegijoje, o sekančiais metais planuojami keturi etapai: Suomijoje, Švedijoje, 
Estijoje bei Latvijoje. Lietuvoje planuojame įtraukti etapą nuo 2014 m. Vyko diskusijos apie techninius 
reikalavimus, NEZ varžybų reglamentą.  

Ralio komiteto pirmininkas R. Šaučikovas informavo, kad vyko diskusijos apie FIA 
kryptis ralyje, tikimasi, kad bus leista nuspręsti Federacijoms renkantis įskaitas, tačiau tai NEZ šalys 
suderins tarpusavyje. Viena iš kliūčių dėl ko sportininkai vengia važiuoti į kitas šalis sportuoti, tai yra 
nesuderinamumas automobilių techniniuose reikalavimuose. Vyko diskusijos kaip pritraukti 
sportininkus važiuoti sportuoti į kitas šalis. Preliminariai numatomi 9 NEZ etapai, iš kurių 3 vyks 
Lietuvoje.  

R. Jakienė, dalyvavo NEZ Tarybos posėdžiuose,  kur buvo svarstomas Latvijos 
automobilių federacijos klausimas dėl naujos NEZ auto kroso grupės sukūrimo. Pasiūlymui nebuvo 
pritarta. Buvo svarstomi NEZ mokesčiai. Sekančią dieną buvo pristatomi 2013 m. kalendoriai, 
techniniai reikalavimai, vyko diskusijos dėl sporto šakų populiarinimo. Sekančiais metais NEZ  
susirinkimai vyks Suomijoje, kovo ir spalio mėnesiais, o 2014 m. Lietuvoje. 

 
11.2. KLAUSIMAS. Informacija apie LASF Apeliaciniame teisme 2012-10-16 d. 

nagrinėtą VšĮ „Automaksis“ apeliacij ą.  
Š. Liesis informavo, kad po detalaus tyrimo LASF Apeliacinis teismas paliko galioti 

Techninių komisarų sprendimą  šalinti ekipažą iš varžybų, nes neatitinka techninių reikalavimų. 
 
11.3. KLAUSIMAS. LASF nario (pareišk ėjo) UAB Pitlane prašymo sportininkui 

Gintarui Sadovnykui išduoti Tarptautin ę R kategorijos licenciją  svarstymas.  
R. Rupkus informavo, kad G. Sadovnykas yra įtrauktas į Pareiškėjo licenciją kaip 

komandos dalyvis, kuri ketina dalyvauti Dakaro maratone 2013. G. Sadovnykas kvalifikacinius 
egzaminus yra išlaikęs. Vadovaujantis  LASF licencijų išdavimo tvarkos 1.19 p. dėl LASF tarptautinių 
licencijų išdavimo išskirtine tvarka sprendžia LASF taryba. 

Siūlyta: Išimties tvarka išduoti Tarptautinę R kategorijos licenciją G. Sadovnykui.  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Išimties tvarka išduoti Tarptautin ę R kategorijos licenciją G. Sadovnykui.  
 
11.4. KLAUSIMAS. D ėl SVO komiteto prašymo įsigyti video kamerą. 
R. Mažuolis argumentavo, jog vaizdinė medžiaga yra reikalinga ruošiant trasas, seminarus 

arba įvykus įvykiui.  
Siūlyta:  pritarti video kameros įsigijimui, kuri bus naudojama Komitetų reikmėms. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti video kameros įsigijimui, kuri bus naudojama Komitetų reikmėms. 
 
11.5. KLAUSIMAS. D ėl 2012.11.11-13 d. atvykstančios delegacijos iš Lenkijos 

apgyvendinimo išlaidų kompensavimo. 
R. Šaučikovas informavo, kad 2012.11.11-13 d. atvyks dviejų žmonių delegacija iš 

Lenkijos, dėl apsikeitimo etapais su Lenkija 2013 m.  
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Siūlyta: kompensuoti 2012.11.11-13 d. atvykstančios dviejų žmonių delegacijos iš 
Lenkijos apgyvendinimo išlaidas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: kompensuoti 2012.11.11-13 d. atvykstančios delegacijos iš Lenkijos 

apgyvendinimo išlaidas. 
 
11.6. KLAUSIMAS. Projekto d ėl LASF įvaizdžio gerinimo pristatymas ir 11.7. 

KLAUSIMAS. Reklamos sąlygos ir kaina LASF internetiniame tinklalapyje. 
R. Dovidaitis pristatė projektą dėl LASF įvaizdžio gerinimo. Jo nuomone pinigai už 

parduotą reklamą turėtų būti panaudoti LASF įvaizdžiui gerinti. Siūlyta daugiau viešinti LASF veiklą, 
daugiau turėtų žiniasklaida formuoti LASF reikiamą  nuomonę apie pačią organizaciją. Už gautas 
rėmėjų paramas atnaujinti LASF internetinį tinklalapį, kuriame būtų talpinama, video medžiaga, foto 
galerija ir daugiau išsamesnės informacijos. Daugiau rengiama televizijos reportažų apie varžybas, 
įvykius auto sporte. LASF rėmėjai turėtų būtų aukščiau už organizatorių rėmėjus. Prašė LASF Tarybos 
leisti tobulinti reklaminį projektą, sukonkretinti ir pasiūlyti rėmėjams.  

R. Rupkus informavo, kad iki 2012-11-28 d. Komitetai turi sudaryti savo reklaminių plotų 
schemas ant automobilių ir juos aprašyti savo reglamentuose, nes vystant šį reklaminį projektą LASF 
reklaminis plotas lieka LASF. Tuo atveju jei LASF neparduos savo reklaminio ploto, jį bus galima 
perduoti komitetams.  

Siūlyta:  1) pritarti LASF įvaizdžio gerinimo projekto rengimui ir, bendradarbiaujant su 
Komitetais, jį pateikti 2012-11-28 d. LASF Tarybos posėdžiui svarstymui. Šį projektą pavedama rengti 
LASF viceprezidentui R.Dovidaičiui . 

      2) Komitetams nustatyti savo reklaminių plotų schemas ant automobilių ir juos 
aprašyti Reglamentuose. LASF reklaminis plotas, numatytas LASK, lieka LASF žinioje. Tuo atveju jei 
LASF neparduos savo reklaminio ploto, jį bus galima perduoti Komitetų žiniai. 

              3) Reklamos sąlygas ir kainas LASF internetiniame tinklalapyje įtraukti į LASF 
įvaizdžio gerinimo projektą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 1)pritarti LASF įvaizdžio gerinimo projekto rengimui ir, 

bendradarbiaujant su Komitetais, jį pateikti 2012-11-28 d. LASF Tarybos posėdžiui svarstymui. 
Šį projektą pavedama rengti LASF viceprezidentui R.Dovidaičiui . 

      2) Komitetams nustatyti savo reklaminių plotų schemas ant automobilių 
ir juos aprašyti Reglamentuose. LASF reklaminis plotas, numatytas LASK, lieka LASF žinioje. 
Tuo atveju jei LASF neparduos savo reklaminio ploto, jį bus galima perduoti Komitetų žiniai. 

                  3) Reklamos sąlygas ir kainas LASF internetiniame tinklalapyje įtraukti į 
LASF įvaizdžio gerinimo projektą. 
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Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
 


