Išrašas
Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2011-07
2011.10.11
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2011.10.11 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18.00 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.
Nedalyvavo:
Viceprezidentas Ramūnas Šaučikovas, Komitetų pirmininkai - Algirdas Bilevičius, Eduardas
Jakas, Darius Grinbergas, LASF Prezidento asmeninis patarėjas Darius Jonušis.
Taip pat dalyvavo:
LASF Garbės prezidentas Sigitas Alesius, Generalinė sekretorė Rasa Jakienė, LASF
Teisininkas Ričardas Rupkus.
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.
Posėdžio pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę:
Siūlyta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Pasirengimas 2012 m. automobilių sporto sezonui. Komitetų pirmininkai informuoja
kaip vykdoma 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. Automobilių sporto 80 - mečio šventės proga, kandidatų į apdovanojimus svarstymas
ir tvirtinimas pagal pateiktus LASF narių kandidatus ir kviestinių svečių sąrašo sudarymo.
4. Asmeninio LASF prezidento patarėjo D.Jonušio pranešimas apie FIA projektus.
5. Kiti klausimai:
5.1. Dėl 2012 m. Lietuvos Ralio čempionato etapo keitimosi su latviais.
5.2. Informacija apie ieškomus LASF rėmėjus
III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. KLAUSIMAS. Pasirengimas 2012 m. automobilių sporto sezonui. Komitetų
pirmininkai informuoja kaip vykdoma patvirtinto Tarybos grafiko pirma dalis: „Iki spalio 1 d.
renkami organizatorių ir sportininkų pasiūlymai“.
Posėdžio pirmininkas pasiūlė kiekvienam komiteto pirmininkui pasisakyti, kaip vykdoma
patvirtinto Tarybos grafiko pirma dalis: „Iki spalio 1 d. renkami organizatorių ir sportininkų
pasiūlymai“.
Teisėjų komiteto pirmininkas Š. Liesis informavo, jog jų komitetas nerinko pasiūlymų iš
organizatorių, tačiau bendradarbiauja su kitais komitetais, bei prisideda ruošiant dokumentus.
Pagarsino informaciją, jog per šį laiką buvo peržiūrėti visi teisėjų vidaus veiklą reglamentuojantys
dokumentai ir perduoti LASF sekretoriatui.
4x4 komiteto primininkas Gediminas Grigaitis apgailestavo, jog vienintelis organizatorius
organizuojantis 4x4 varžybas yra VšĮ „Bekelės fiesta“. Artimiausiu metu vyksiančiame komiteto
posėdyje bus svarstomi NEZ etapai, kurie, manoma, bus Lietuvos čempionato etapai, dėl nedidelio
sportininkų aktyvumo dalyvauti.
Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas Algirdas Gricius informavo, jog Ralio techniniai
reikalavimai jau yra paruošti, kroso techniniai reikalavimai baigiami ruošti, 4x4 techniniai reikalavimai
lieka tie patys, kurie galioja iki 2012 m. Kitų sporto šakų techniniai reikalavimai neparuošti, nes reikia
viską keisti iš pagrindų, kadangi, pagal pernai metų priimtus kitas sporto šakas reglamentuojančius
dokumentus, nėra norinčių dalyvauti čempionatuose. A. Griciaus nuomone reikia Keisti kitų sporto
šakų reglamentus, techninius reikalavimus bei taisykles, ką žada padaryti artimiausiu metu. Žiedo
techniniai reikalavimai taip pat yra keičiami, yra švelninami reikalavimai homologacijoms: šalmams ir
kombinezonams, norint kuo daugiau pritraukti sportininkų dalyvauti žiedinėse lenktynėse. Tačiau
automobilio sėdynės negalės būti senesnės kaip penki metai po homologacijos galiojimo pabaigos.
Šalmai bei kombinezonai taip pat ne senesni kaip 5 metai.
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Vidmantas Dailidė informavo, jog dažniausiai
sportininkai skundžiasi dėl pergriežtų techninių reikalavimų ir šį klausimą dar derins su Techninių
reikalavimų komiteto pirmininku.
Kroso komiteto pirmininkas Aloyzas Jurdonas informavo, jog š. m. rugsėjo mėn. 24 d. vyko
visuotinis susitikimas su sportininkais, kuriame vyko etapų skaičiaus bei reglamentų aptarimas, yra
parengtas Kroso čempionato susidedančio iš 4 etapų ir Rali-kroso čempionato susidedančio iš 3 etapų
kalendorius. Rali-kroso ketvirtas čempionato etapo pravedimo laikas bus papildytas po Donato
Večerskio sugrįžimo iš NEZ. Visi etapai bus įskaitiniai.
Ralio komiteto pirmininkas Ričardas Abelkis informavo, jog esminių pasikeitimų
nenumatoma daryti, vienintelis pasikeitimas gali būti dėl etapo Latvijoje, kurio Ralio komiteto nariai
šiuo metu atsisakė. Taip pat vyksta diskusijos dėl „R“ grupių įvedimo.
Taip pat el. paštu buvo pateikta Žiedo komiteto pirmininko Dariaus Grinbergo informacija
apie pasirengimą 2012 metams (1 priedas).
2. KLAUSIMAS. 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.
LASF teisininkas R. Rupkus pateikė informaciją, apie LASF veiklą ir automobilių sportą
reglamentuojančių dokumentų rengimą.
Nutarta: 1. Parengti atitinkamų sporto šakų varžybų pravedimą reglamentuojančius
dokumentus, pagal nusistovėjusią praktiką, pagal kurią bus koreguojamas LASF Kodeksas.
2. LASF įstatų projekto pastabas bei pasiūlymus LASF sekretoriatui pateikti
iki š. m. spalio mėn. 25 d.

3. KLAUSIMAS. Automobilių sporto 80 - mečio šventės proga, kandidatų į
apdovanojimus svarstymas ir tvirtinimas pagal pateiktus LASF narių kandidatus ir kviestinių
svečių sąrašo sudarymo.
Pirmininkaujantis pristatė kandidatus į apdovanojimus (priedas Nr.3), taip pat LASF
Viceprezidento R. Šaučikovo 2011.10.11 raštu pateiktą pasiūlymą šiuo klausimu (priedas Nr. 4).
Siūlyta: svarstyti tik tas kandidatūras, kurios buvo atsiųstos su išsamiais aprašymais.
Bendru sutarimu nuspręsta svarstyti tik tas kandidatūras, kurios buvo atsiųstos su
išsamiais aprašymais.
Nuspręsta: 1) Įpareigoti Komiteto narius el. paštu reitinguoti keturis sportininkus iš
skirtingų sporto šakų (ralio, kroso (rali-kroso) žiedo, 4x4), po vieną teisėją, organizatorių ir
veteraną, kurie bus teikiami KKSD apdovanojimams gauti. Šiems asmenims KKSD medaliai
būtų įteikiami renginio metu.
2) Įpareigoti Komiteto pirmininkus iki š. m. spalio mėn. 19 d. pateikti iki 5
asmenų kandidatūras LASF apdovanojimams gauti, kuriems medaliai ir padėkos būtų įteikiami
kiekvienos sporto šakos sezono uždarymo metu. Kartu pateikti kviestinių svečių sąrašą.
3) užsakyti 100 vnt. vienpusių 80-mečio medalių apdovanojimams.
4) Kviečiamų asmenų sąrašą sudaryti iš: a) LASF Tarybos narių, b) Komitetų
narių, c) veteranų, d) kviestiniai svečiai iš valstybės bei savivaldybių institucijų, e) organizatorių,
f) Techninių sporto šakų federacijų atstovus, g) Tarybos narių pasiūlytų kviestinių svečių.
4 KLAUSIMAS. Asmeninio LASF prezidento patarėjo D.Jonušio pranešimas apie FIA
projektus.
Prezidentas informavo, kad nedalyvaujant D. Jonušiui, jis pateiks informaciją apie paskutiniu
metu vykdomus darbus susijusius su FIA projektais.
1) 2012 m. FIA Instituto Jaunų vairuotojų ruošimo programa (FIA Institute Young Drivers
Excellence Academy).
Tarybos nariai el. paštu vykdė sportininkų atranką dalyvauti 2012 m. FIA Instituto Jaunų
vairuotojų ruošimo programoje. Į atranką buvo pateikti Jonas Gelžinis, Dominykas Butvilas, Jonas
Ramanauskas, Kazimieras Vasiliauskas. Šie kandidatai svarstymui buvo atrinkti todėl, kad jie
vieninteliai iš visų sportininkų kuriems buvo išsiųstos užpildyti paraiškas, pateikė LASF‘ui užpildytas
paraiškas. Taryba atrinko du kandidatus Joną Gelžinį ir Dominyką Butvilą. Pasibaigus Tarybos
balsavimui, LASF‘ui savo paraišką atsiuntė ir Rokas Kvaraciejus, kuris paraiškos iš LASF laiku
negavo dėl techninių priežasčių. Prezidento sprendimu, buvo nutarta į FIA išsiųsti tris kandidatų
paraiškas, tai Jono Gelžinio, Dominyko Butvilo ir Roko Kvaraciejaus. Dominyko Butvilo kandidatūros
neatitiko FIA reikalavimų ir FIA atrankos nepraėjo. FIA priėmė dviejų kandidatų paraiškas, tai Roko
Kvaraciejaus ir Jonas Gelžinio.
2) Prezidentas G. J. Furmanavičius informavo, jog š. m. rugsėjo mėn. 23-25 d. LASF 5
asmenų delegacija buvo išvykusi į Lenkijoje vykusį Europos automobilių ralio čempionato etapą „68th
Rally Poland“ ir susitikimą su Baltijos šalių automobilių federacijų bei FIA atstovais. Šio susitikimo
metu buvo svarstomos galimybės Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pravesti 2013 metais WRC
pasaulio ralio čempionato etapą. Per sutartą laikotarpį lenkams, kaip šio numatomo etapo
organizatoriams, buvo pateikti reikiami dokumentai dėl etapo Čempionato dalies pravedimo Lietuvoje.
Šiuo metu yra gautas atsakymas iš Organizatoriaus, kuriame teigiama, jog atsisakyta Estijos dalies ir
paraiška išsiųsta į FIA, kuri š.m. gruodžio mėnesį turi priimti sprendimą.
Prezidentas padėkojo Žilviniui Juršiui, kuris atliko didelį darbą rengiant WRC pasaulio ralio
čempionato etapo dalies Lietuvoje dokumentus.
3) Pateikė informaciją, jog š. m. lapkričio mėn. 16-17 d. į Lietuvą atvyksta FIA Prezidentas
Jean Todt, kuris ketina apsilankyti visose Baltijos valstybes. Vyksta pasirengimas jo priėmimui,

dėliojama darbotvarkė, taip pat organizuojami susitikimai su Lietuvos Respublikos Premjeru ir
Susisiekimo ministru.
5. Kiti klausimai:
5.1. Dėl 2012 m. Lietuvos Ralio čempionato etapo keitimosi su latviais.
Prezidentas informavo, jog gauta informacija iš Latvijos automobilių federacijos prezidento,
jog LASF Ralio komitetas nenori keistis etapais su latviais ir paprašė Ralio komiteto pirmininko
pakomentuoti situaciją dėl 2012 m. Lietuvos Ralio čempionato etapų keitimosi su latviais.
Ralio komiteto pirmininkas R. Abelkis informavo, jog Ralio komitete priimtas sprendimas
kitų metų Ralio čempionate daryti 6 etapus. Šiuo metu kuriamas naujas projektas išplečiant autoralio
geografiją į Žemaitiją, t. y. į Plungę, Rietavą, todėl buvo renkamasi ar etapą daryti Žemaitijoje, ar
Latvijoje. Naujo projekto organizatoriai būtų ASK Slikas ir UAB „Publikum sport“. Komitetas
nusprendė daryti naują etapą Žemaitijoje ir nedaryti etapo Latvijoje.
Prezidentas išsakė nuomonę, jog dėl 2012 m. Ralio čempionato etapų keitimosi, preliminariai
jau buvo aptarta su Latvijos automobilių federacijos Prezidentu Lenkijoje „68th Rally Poland“
susitikimo metu ir mano, jog tokie etapai yra būtini. Tarybos nariai išsakė nuomonę, jog Latvijos etapo
atsisakymas būtų žingsnis atgal.
Nutarta: klausimą dėl 2012 m. Lietuvos Ralio čempionato etapo Latvijoje grąžinti į Ralio
komitetą persvarstymui ir 2011.10.19 d. 18 val. daryti LASF Tarybos narių ir Ralio komiteto
išplėstinį posėdį, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl Ralio čempionato etapo keitimosi su
latviais. Taip pat šią informaciją patalpinti LASF internetiniame tinklalapyje su pasiūlymu
sportininkams išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu.
5.2. Informacija apie ieškomus LASF rėmėjus.
Prezidentas informavo, jog šiuo metu vyksta derybos su viena tarptautine kompaniją remiančią
automobilių sportą kitose šalyse, kuri galėtų tapti ir LASF rėmėja.
Pridedama:
1. Dariaus Grinbergo informacija apie pasirengimą 2012 metams (1 priedas).
2. LASF įstatų straipsnių naujos redakcijos projektas (priedas Nr.2)
3. Automobilių sporto 80-mečio šventės kandidatų apdovanojimams sąrašas(priedas Nr.3).
4. LASF Viceprezidento pasiūlymas (priedas Nr. 4).
5. Techninis posėdžio skaitmeninio garso įrašo protokolas.
Viso protokolo lapų: 5
Posėdžio pirmininkas

G. J. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštienė

