LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF RALIO KOMITETO pos÷džio
PROTOKOLAS NR. 7
2008 m. birželio 26 d
Kaunas
Pos÷dyje dalyvauja: LASF prezidentas Romas Austinskas, Viceprezidentas Evaldas Torrau,
Generalinis sekretorius Donatas Vecerskis.
Ralio komiteto nariai: Šarūnas Liesis, Vylius Rožukas, Gediminas Maškauskas, Artūras Pak÷nas,
Paulius Insoda.
LARAČ IV etapo, ralio „Saul÷-2008“ varžybų organizatorius Ričardas Abelkis, varžybų vadovas
Edvinas Vašteris.
LARAČ VI etapo varžybų direktorius Donatas Liesis.
Širvintų ASK prezidentas Vygintas Šuminskas.
VšĮ ASK „AJAGS“ prezidentas Jonas Balčiūnas.
Pos÷džio pirmininkas Romas Austinskas.
Sekretor÷ Rasa Jakien÷.
Dienotvark÷:
1. D÷l bendros LARAČ čempionato pad÷ties (komiteto pirmininko atsistatydinimas);
2. LARAČ VI etapo ralio „Mega Kauno ruduo-2008“ pristatymas;
3. LARAČ IV etapo Ralio „Saul÷-2008“ aptarimas ( LASF steb÷tojo ataskaita);
4. LARAČ V etapo dokumentacijos pristatymas (J. Balčiūnas).
5. Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato V etapo pravedimas;
6. LARAČ III etapo „Ergo ralis Cesis-2008“ rezultatų tvirtinimas;
7. Kiti klausimai:
6.1.Šilal÷s ASK klubo atstovo Vito Vajinskio elgesio svarstymas;
6.2.Gautos pretenzijos „D÷l Rolando Korsako skiriamos baudos“ LARAČ II etapo
varžybose svarstymas.
1. SVARSTYTA. Bendra LARAČ čempionato pad÷tis (komiteto pirmininko atsistatydinimas).
Pos÷dį prad÷jo Šarūnas Liesis, kuris informavo, kad LASF Tarybos pos÷dyje ( 2008-06-19) jis
pateik÷ prašymą d÷l atsistatydinimo iš komiteto pirmininko pareigų. Taryba prašymą patenkino, o
Š. Liesis liko ralio komiteto nariu. Šarūnas Liesis pad÷kojo visiems komiteto nariams už kartu
atliktą darbą.
Toliau pos÷džiui vadovavo ir jį ved÷ Romas Austinskas.
Pirmininkui pasitraukus, nereiškia, kad komitetas žlunga, - kalb÷jo R. Austinskas, tod÷l visų prašau
panaudoti savo žinias ir energiją, automobilių sporto labui.
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R. Austinskas paaiškino, kad pagal dabartinius LASF įstatus, pirmininkui pasitraukus, komitetui iki
Suvažiavimo vadovauja komiteto pasiūlytas ir tarybos patvirtintas kitas Tarybos narys.
R. Austinskas paklaus÷ likusių komiteto narių ar jie sutinka tęsti prad÷tą komiteto darbą.
Š. Liesis, G. Maškauskas, A, Pak÷nas, V. Rožukas ir P. Insoda sutiko likti komiteto sud÷tyje ir
atlikti nenuveiktus darbus, tačiau apgailestavo, kad iš komiteto pasitrauk÷ Ž. Juršys.
R. Austinskas pakomentavo, kad situacija LARAČ šiuo metu labai kebli, v÷l gautos dvi apeliacijos,
tod÷l geriausiai, kad šiuo metu komitetui vadovautų LASF prezidentas.
PASIŪLYTA. Iki LASF suvažiavimo Ralio komitetui vadovauti LASF prezidentui Romui
Austinskui.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. Iki LASF Suvažiavimo, LASF Ralio komitetui vadovauti LASF prezidentui Romui
Austinskui.

2. SVARSTYTA. LARAČ VI etapo, ralio „Mega Kauno ruduo-2008“ pristatymas.
Varžybų direktorius D. Liesis pristat÷ ralio „Mega Kauno ruduo-2008“ reglamentuojančius
dokumentus: žem÷lapį su pažym÷tais greituminiais ruožais ir bendra trasa, maršrutinę kortelę,
papasakojo apie dviejų dienų varžybų formatą. Pažym÷ta, kad varžybų trasa kompaktiška, kad yra
atrasta naujų kelių mažai apgyvendintose teritorijose. Trumpai pristatyta varžybų programa ir
paaiškinta, kad artimiausiu metu bus pristatytas nelegalaus susipažinimo su trasa kontrol÷s
mechanizmo aprašymas.
E. Torrau pasiūl÷ neatid÷lioti trasos derinimo darbų ir kartu patar÷, nuo ko juos prad÷ti.
R. Austinskas paklaus÷ kaip bus sprendžiamas trasos apsaugos klausimas.
D. Liesis atsakydamas, pažad÷jo, kad suderinimus su reikiamom institucijom planuojama gauti iki
liepos m÷n. pabaigos, o trasos apsaugos klausimas bus sprendžiamas kaip galima anksčiau.
Komiteto nariai išklausę LARAČ VI etapo ralio „Mega Kauno ruduo-2008“ trumpą pristatymą,
palink÷jo varžybų vadovui s÷km÷s, įgyvendinant visus numatytus darbus.

3. SVARSTYTA. LARAČ IV etapo, ralio „Saul÷-2008“ aptarimas ( LASF steb÷tojo ataskaita).
LASF steb÷tojas Donatas Večerskis pristat÷ LARAČ IV etapo, ralio „Saul÷-2008“ varžybų
ataskaitą ir pad÷kojo varžybų organizatoriui ir visai komandai už darbą ir suorganizuotą gerą
renginį.
Visi komiteto nariai pritar÷, kad varžybos suorganizuotos puikiai ir pažym÷jo, kad šie organizatoriai
gali būti pavyzdžiu kitiems.

4. SVARSTYTA. LARAČ V etapo dokumentacijos pristatymas (J. Balčiūnas).
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Apie pasiruošimą LARAČ V etapo varžyboms papasakojo organizatorius J. Balčiūnas. Jis pristat÷
maršrutinę kortelę, varžybų programą, bei detaliau papasakojo, kaip bus vykdoma atidarymo ir
uždarymo ceremonijos.
R. Austinskas ir E. Torrau primin÷, kad pagrindin÷ problema pra÷jusių metų „Aukštaitijos „ ralio
varžybose buvo apsaugos trūkumas, tod÷l šiais metais organizatoriui pasiūlyta ypatingai pagalvoti
kaip išspęsti žiūrovų susibūrimo vietose trasos apsaugos klausimą.
4.1. SVARSTYTA. LARAČ V etapo, ralio „Aukštaitija-2008“ varžybų Papildomų nuostatų
svarstymas.
Su varžybų papildomų nuostatų projektu komiteto nariai jau buvo susipažinę elektroninio
susirašin÷jimo metu. Į pastabas organizatorius atsižvelg÷, tačiau pasteb÷ta, kad susipažinimas su
trasa tur÷tų vykti po 3 kartus, tod÷l pasiūlyta patikslinti nurodyta punktą ir patvirtinti LARAČ V
etapo, ralio „Aukštaitija-2008“ varžybų Papildomus nuostatus ir paskelbti papildomus nuostatus
su priedais bei draudžiamomis lokalin÷mis zonomis LASF svetain÷je 2008-06-27 dieną.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
NUTARTA. Patikslinti nurodyta punktą d÷l susipažinimo su trasa ir patvirtinti LARAČ V etapo,
ralio „Aukštaitija-2008“ varžybų Papildomus nuostatus.

5. SVARSTYTA. Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato V etapo pravedimas;
Lietuvos automobilių B lygos ralio čempionato V etapas numatytas liepos 12-13 d. Varžybas
planavo pravesti MASK Motorsport, tačiau (2008-06-05), LASF ralio komitetas gavo klubo
prezidento Egidijus Janavičius pranešimą, kad d÷l susiklosčiusių aplinkybių, klubas atsisako
organizuoti šį etapą. Komitetui pasiūlius varžybas vykdyti Širvintų automobilių sporto klubui, buvo
gautas teigiamas atsakymas.
Į pos÷dį atvykęs klubo prezidentas Vygintas Šuminskas pristat÷ varžybų trasą, suderinimus bei
varžybų papildomus nuostatus. Kadangi pateiktuose dokumentuose pasteb÷ta keletas klaidų,
organizatoriui pasiūlyta jas ištaisyti ir dokumentus persiusti į LASF-ą el. paštu.

6. SVARSTYTA. LARAČ III etapo „Ergo ralis Cesis-2008“ rezultatų tvirtinimas;
Pristatyti LARAČ III etapo „Ergo ralis Cesis-2008“ varžybų rezultatai bendroje, asmenin÷je I, II
vairuotojų klasių įskaitose bei komandin÷je įskaitoje.
Pasiūlyta patvirtinti pristatytus LARAČ III etapo „Ergo ralis Cesis-2008“ varžybų rezultatus.
Balsuota:
Už – 4 (keturi);
Susilaik÷ – 2 (du).
NUTARTA. Patvirtinti LARAČ III etapo „Ergo ralis Cesis-2008“ varžybų rezultatus bendroje,
asmenin÷je I, II vairuotojų klasių įskaitose bei komandin÷je įskaitoje.
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7.1. SVARSTYTA. Šilal÷s ASK atstovo Vito Vajinskio elgesio ralio „Saul÷-2008“ metu
svarstymas;
LARAČ IV etapo varžybose LASF oficialūs asmenys užfiksavo Šilal÷s ASK atstovą Vitą Vajinskį
nesportiškai elgiantis. Nurodytas asmuo Misubishi Lancer automobiliu, valst. Nr. CFT 015 važin÷jo
po trasą kai ji buvo uždaryta.
PASIŪLYTA apsvarstyti Šilut÷s ASK pareišk÷jo atstovo Vito Vajinskio nesportišką elgesį ralio
„Saul÷-2008“ metu LASF Taryboje.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
NUTARTA apsvarstyti Šilut÷s ASK pareišk÷jo atstovo Vito Vajinskio nesportišką elgesį ralio
„Saul÷-2008“ metu LASF Taryboje.

7.2. SVARSTYTA. Gautos pretenzijos „D÷l Rolando Korsako skiriamos baudos“ LARAČ II etapo
varžybose svarstymas.
Pristatyta pretenzija „D÷l Rolando Korsako skiriamos baudos“ LARAČ II etapo varžybose.
Apsvarsčius pretenzijoje nurodytus faktus, dar kartą pripažinta, kad bauda paskirta teis÷tai, kadangi
visiems dalyviams taikomos vienodos sąlygos.
NUTARTA atmesti gautą pretenziją „D÷l Rolando Korsako skiriamos baudos“, kadangi visiems
ekipažams taikomos vienodos sąlygos ir bauda paskirta teis÷tai.

Pos÷džio pirmininkas

Romas Austinskas

Pos÷džio sekretor÷

Rasa Jakien÷
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