LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA

LASF ŽIEDO KOMITETO POSöDŽIO PROTOKOLAS
2009-06-22 Nr. 03
Kaunas, Pašil÷s g. 122a

Pos÷dis įvyko 2009-06-22, 10:00 val.
Pos÷džio pirmininkas Eduardas Jakas.
Pos÷džio sekretor÷ Rasa Jakien÷.
Dalyvavo: Ramūnas Čapkauskas, Darius Jonušis, Darius Grinbergas, Romualdas Mažuolis.
VšĮ „Nemuno žiedas“ atstov÷ Aldona Mažeikien÷.
DIENOTVARKö:
1. LASF Žiedo komiteto narių sud÷ties pristatymas;
2. Pasiūlymas d÷l 2010 metų Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato vykdymo,
etapų skaičius, preliminarus kalendorius;
3. 2009 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato III etapo aptarimas, rezultatų
tvirtinimas, trūkumai;
4. 2009 m. BMW taur÷s lenktynių aptarimas, kokios priežastys d÷l negausaus dalyvių
skaičiaus, pasiūlymai;
5. D÷l B-Lygos dalyvių dalyvavimo žiedin÷se lenktyn÷se;
6. 4 valandų lenktynių Lietuvos automobilininkų sąjungos taurei laim÷ti aptarimas, trūkumai,
pasiūlymai (d÷l mechanikų – paraiškose nurodytos žmonų, vaikų pavard÷s);
7. Kaip ir kuo pritraukti dalyvius į sporto renginius.
8. Prašymas visiems Žiedo komiteto nariams - būtinai pateikti komiteto pos÷džiui medžiagą
apie savo sportinę veiklą, rezultatus, apdovanojimus, nuotraukas iš varžybų. Medžiaga bus
panaudota ruošiamai knygai „Nemuno žiedui 50 metų“;
9. 2010 m. Reglamento projektas (papildymai, pasiūlymai);
10. LASF Žiedo komiteto nuostatai;
11. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. LASF Žiedo komiteto narių sud÷ties pristatymas;
R. Jakien÷ informavo, kad LASF elektroniniu paštu gautas SK „Oktanas“ raštas, kuriame siūlomi 2
kandidatai į Žiedo komiteto sud÷tį – Valdas Jonušis ir Egidijus Gutaravičius.

D.Jonušis pažym÷jo, kad didelis komiteto narių skaičius neapsprendžia darbo kokyb÷s. Be to ir
Valdas ir Egidijus jau buvo Žiedo komiteto nariais, tačiau be kalbų šie komiteto nariai nieko
svaraus nenuveik÷.
Komiteto pirmininkas pasiūl÷ sekančią LASF žiedo komiteto narių sud÷tį:
Pirmininkas - Eduardas Jakas;
Nariai

- Darius Jonušis;
- Darius Grinbergas;
- Ramūnas Čapkauskas;
- Romualdas Mažuolis.

E. Jakas paklaus÷, ar n÷ra prieštaraujančių d÷l pateiktos komiteto sud÷ties.
Balsuojant, vienbalsiai pritarta pasiūlytai komiteto sud÷čiai.
Eduardas Jakas LASF Tarybos tvirtinimui teiks sekančios sud÷ties LASF Žiedo komitetą:
Pirmininkas - Eduardas Jakas;
Nariai

- Darius Jonušis;
- Darius Grinbergas;
- Ramūnas Čapkauskas;
- Romualdas Mažuolis.

2. SVARSTYTA. Pasiūlymas d÷l 2010 metų Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato
vykdymo, etapų skaičius, preliminarus kalendorius;
E. Jakas informavo apie įvykusį žiedo komiteto atstovų iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos susitikimą.
Susitikimo metu aptartas 2010 m. žiedinių lenktynių čempionato pravedimas. Preliminariais
duomenimis planuojama vykdyti žiedinių lenktynių čempionatą iš penkių etapų: trys Lietuvoje (du
– Kačergin÷s „Nemuno žiede“, vienas Palangoje kartu su 1000 km lenktyn÷mis), vienas – Latvijoje,
vienas Estijoje. Kačergin÷s „Nemuno žiede“, jau tradiciškai planuojama vykdyti ir 4 val. žiedines
lenktynes.
3. SVARSTYTA. 2009 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato III etapo aptarimas,
rezultatų tvirtinimas, trūkumai;
Aptartas 2009 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato III etapo pravedimas bei jo
trūkumai.
R. Jakien÷ pristat÷ LAŽLČ III etapo ir Baltijos šalių čempionato II etapo rezultatus ir rezultatų
suvestinę po 3-jų etapų bei II-jų etapų. Paaiškinta, kad Lietuvos čempionatas yra atviras ir visi etape
dalyvaujantys sportininkai dalyvauja LAŽLČ įskaitoje, tačiau šiais metais didel÷ blogyb÷ tame, kad
skiriasi taškų skaičiavimo sistema LAŽL čempionate ir Baltijos šalių čempionate, tod÷l
suskaičiavus rezultatus paaišk÷jo, jog kai kurių klasių prizininkai atskiruose čempionatuose

nesutampa. R. Jakien÷ informavo, kad po žiedinių lenktynių, kurios vyko geguž÷s 22-24 dienomis
Baltijos šalių čempionato rezultatų suvestinę nusiunt÷ Latvijos federacijos žiedo komiteto
pirmininkui, tačiau atsakymo nei apie rezultatus nei į pateiktus klausimus negavo.
Komiteto pirmininkas pasiūl÷ patvirtinti 2009 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių
čempionato III etapo rezultatus.
Bendru sutarimu pritarta pasiūlymui patvirtinti LAŽLČ III etapo ir Baltijos šalių čempionato II
etapo rezultatus ir rezultatų suvestinę po 3-jų etapų ir analogiškai po 2-jų etapų.
Komiteto narys D. Jonušis pasiūl÷ nusiųsti rezultatų suvestines Latvijos ir Estijos federacijoms ir
parašyti paaiškinimą, apie rezultatų skaičiavimo skirtumus.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
4.SVARSTYTA. 2009 m. BMW taur÷s lenktynių aptarimas, kokios priežastys d÷l negausaus
dalyvių skaičiaus, pasiūlymai.
Vyko diskusijos apie BMW taur÷s lenktynių pravedimą ir kaip pritraukti daugiau dalyvių į sekantį
etapą. R. Čapkauskas paaiškino, kad BMW automobilius ruošia dar keli sportininkai ir planuoja
dalyvauti varžybose rudenį.
5. SVARSTYTA. D÷l B lygos dalyvių dalyvavimo žiedin÷se lenktyn÷se.
Pasiūlyta 2010 m. B lygos dalyviams žiedines lenktynes vykdyti kartu su Lietuvos žiedinių
lenktynių čempionato etapais. Kad pritraukti daugiau dalyvių į B lygos lenktynes, reikia iš anksto
paskelbti varžybų datą ir siūloma pravesti lenktynių seriją iš 4 etapų: du etapus pravesti Kačergin÷s
„Nemuno žiede“, kitus du, suderinus su G. Firantu, Kazlų Rūdos aerodrome. Tai pat pasiūlyta
„Nemuno žiedo“ trasoje B lygos dalyviams įrengti tris gesinimo zonas.
Bendru sutarimu pasiūlymams pritarta.
6.SVARSTYTA. 4 valandų lenktynių Lietuvos automobilininkų sąjungos taurei laim÷ti aptarimas,
trūkumai, pasiūlymai (d÷l mechanikų – paraiškose nurodytos žmonų, vaikų pavard÷s);
E. Jakas pakomentavo situaciją, kuri kaskart per lenktynes kartojasi: kai kurių dalyvių paraiškose,
kur turi būti surašytos mechanikų pavard÷s yra surašomos šeimos narių ar draugų pavard÷s. Ar tai
normalu? - klaus÷ Jakas komiteto narių. D. Jonušis pasiūl÷ šį klausimą spręsti patiems
organizatoriams. Kiekviena komanda, pagal paraiškoje nurodytas mechanikų pavardes, gauna tam
tikrą skaičių leidimų į tech. parką, o toliau jau pačios komandos problemos, ar mechanikaus žmonos
ir vaikai ar kas kitas.
7.SVARSTYTA. Kaip ir kuo pritraukti dalyvius į sporto renginius.
Vyko diskusija kaip pritraukti daugiau dalyvių į sporto renginius.
R. Čapkauskas išsak÷ nuomonę, kad reiktų sumažinti bilieto kainą.

D. Jonušis pasiūl÷ padaryti nemokamą į÷jimą, o norintiems patekti su automobiliu, parduoti bilietą
automobiliui, tuomet mažiau reik÷s apsaugos darbuotojų. Taip pat, norintiems patekti į VIP
tribūnas, pasiūlyta taikyti atskirą bilietavimą. Ir dar vienas iš variantų - pritraukti daugiau
prekybininkų.
8.SVARSTYTA. Prašymas visiems Žiedo komiteto nariams - būtinai pateikti komiteto pos÷džiui
medžiagą apie savo sportinę veiklą, rezultatus, apdovanojimus, nuotraukas iš varžybų. Medžiaga
bus panaudota ruošiamai knygai „Nemuno žiedui 50 metų“;
Komiteto pirmininkas praš÷ narių, kad iki sekančio pos÷džio pateiktų į LASF trumpą gyvenimo
aprašymą ir 1 fotonuotrauką, komiteto nariams bus padarytos LASF žiedo komiteto nario kortel÷s.
9.SVARSTYTA. 2010 m. Reglamento projektas (papildymai, pasiūlymai).
Pasiūlyta iki sekančio pos÷džio visiems komiteto nariams atsiųsti pastabas ir pasiūlymus d÷l 2010
m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato Reglamento.
10. SVARSTYTA Žiedo komiteto nuostatai.
Pasiūlyta visiems komiteto nariams pateikti savo pasiūlymus ir pataisymus sekančiame komiteto
pos÷dyje.

Pos÷džio pirmininkas

Eduardas Jakas

Pos÷džio sekretor÷

Rasa Jakien÷

