
 1 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF RALIO KOMITETO POS öDŽIO  

PROTOKOLAS NR. 3 
 

2008 m. vasario 12 d 16:00 val. 
Kaunas 

Pos÷džio pirmininkas –Šarūnas Liesis. 

Pos÷džio sekretor÷ – Rasa Jakien÷ 

Dalyvauja ralio komiteto nariai: A.Pak÷nas, V.Rožukas,  Ž.Juršys. 

Nedalyvauja: G.Maškauskas, P.Insoda. 

Taip pat dalyvauja LASF prezidentas Romas Austinskas, LASF Generalinis sekretorius Donatas 

Vecerskis,  ralio organizatoriai: Benediktas Vanagas, Migl÷ Žalnierukynien÷.  

 

DIENOTVARKö 
 

1. LARAČ I etapo „Lukoil Winter Rally-2008“  vykdymas esant „Force majeur“  situacijai.  

2. Ralio starto tvarkos tvirtinimas;  

3. VšĮ  „Egzotikos“ autosportas  atstovo R. Lipeikio gauto rašto svarstymas; 

4. LARAČ II etapo „Vilnius-2008“  maršrutin÷s kortel÷s pristatymas. 

 

1. SVARSTYTA. LARAČ I etapo „Lukoil Winter Rally-2008“ vykdymas esant „Force majeur“  

situacijai. 

Š. Liesis komiteto narius informavo, kaip pagal LAS Kodekso, T-2008 ir Papildomų nuostatų 

reikalavimus tur÷tų būti elgiamasi d÷l gamtinių sąlygų susidarius „Force majeur“  situacijai. 

Jis pasiūl÷ išeitį, kaip prisilaikant reglamentuojančių dokumentų reikalavimų išspręsti galimą 

startinių mokesčių dalinį grąžinimą varžyboms neįvykus. 

PASIŪLYTA. Jei 2008-02-20 d. (trečiadienis) organizatoriaus bus pripažinta, kad oro sąlygos 

netinkamos vykdyti LARAČ I etapo „Lukoil Winter Rally-2008“ varžybas, komitetas, 

vadovaujantis LAS Kodekso 60 strp., T-2008 punktu 5.7, Papildomų nuostatų  punktu 7.2. 

(atšaukus varžybas d÷l „Force majeur“  aplinkybių) bei remiantis LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 

840,  „Atleidimo nuo atsakomyb÷s esant nenugalimos j÷gos ( force majeure) aplinkyb÷ms 

taisykl÷s“ 1996 m. liepos 15 d., siūlo dalyviams sugrąžinti 20% startinio mokesčio.  

Ž. Juršys išsak÷ savo nepritarimą šiam pasiūlymui, nes jo nuomone jis prieštarauja LAS Kodekso 

60 strp., kas pripažinta Ralio komiteto 2008 m. sausio 31 d. pos÷dyje.  

BALSUOTA. Už pasiūlymą: Š. Liesis 

   V. Rožukas 

   A. Pak÷nas 
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Maškauskas ( el. paštu ). 

   Prieš:  Ž. Juršys 

NUTARTA. Jei 2008-02-20 d. (trečiadienis) organizatoriaus bus pripažinta, kad oro sąlygos 

netinkamos vykdyti LARAČ I etapo „Lukoil Winter Rally-2008“ varžybas, jos bus atšauktos. 

Vadovaujantis LAS Kodekso 60 strp., T-2008 punktu 5.7, Papildomų nuostatų  punktu 7.2. 

(atšaukus varžybas d÷l „Force majeur“  aplinkybių) bei remiantis LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 

840,  „Atleidimo nuo atsakomyb÷s esant nenugalimos j÷gos ( force majeure) aplinkyb÷ms 

taisykl÷s“ 1996 m. liepos 15 d., dalyviams bus sugrąžinama 20% startinio mokesčio.  

 

2. SVARSTYTA. Ralio starto tvarkos tvirtinimas. 

PASIŪLYTA.  Patvirtinti organizatoriaus pateiktą patikslintą dalyvių starto tvarką. 

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  

NUTARTA . Patvirtinti  LARAČ I etapo „Lukoil Winter Rally-2008“ dalyvių starto tvarką.  

 

3. SVARSTYTA. VšĮ  „Egzotikos“ autosportas  atstovo R. Lipeikio gauto rašto svarstymas. 

PASIŪLYTA. Apsvarstyti R. Lipeikio raštą „D÷l A grup÷s ir WRC automobilių techninių 

reikalavimų LARAČ“.  Rašte prašoma išnagrin÷ti A ir WRC grupių automobilių techninius 

reikalavimus, kadangi jo manymu 2008 m. sausio 21 d. Ralio ir Techninių reikalavimų komitetų 

sprendimas yra nelogiškas, nes keičia varžymosi sąlygas LARAČ bendroje įskaitoje.  

Paaiškinta, kad komitetas jau buvo pri÷męs sprendimą, kad  LARAČ I etapo varžybose A grup÷s 

automobiliai (išskyrus WRC)  turi pilnai atitikti galiojančius techninius reikalavimais, o WRC 

grup÷s automobiliai  turi atitikti 2005 ar v÷lesnius FIA J priedo reikalavimus. Taip pat pažym÷ta, 

kad iki sekančio LARAČ etapo bus peržiūr÷ti A grup÷s reikalavimai, atsižvelgiant į pasikeitusius 

FIA  techninius reikalavimus.  

NUTARTA. Informuoti VšĮ  „Egzotikos“ autosportas  atstovą R. Lipeikį apie komiteto 

išaiškinimą „D ÷l A grup÷s ir WRC automobilių techninių reikalavimų LARAČ“.  

 

4. SVARSTYTA. LARAČ II etapo „Vilnius-2008“  maršrutin÷s kortel÷s pristatymas. 

LARAČ II etapo „Vilnius-2008“  organizatoriai pristat÷ varžybų maršrutinę kortelę.  

Pasteb÷ta, kad ji ne visai tiksliai sudaryta, tod÷l pasiūlyta organizatoriui ją perdaryti ir pristatyti 

sekančiame pos÷dyje.  

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 

Pos÷džio pirmininkas    Šarūnas Liesis 

 

Pos÷džio sekretor÷   Rasa Jakien÷ 


