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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

LASF RALIO KOMITETO pos÷džio 

PROTOKOLAS NR. 8 
 

2008 m. liepos 02 d  
Kaunas 

 
Pos÷dyje dalyvauja: LASF prezidentas Romas Austinskas, Generalinis sekretorius Donatas 
Večerskis. 
Ralio komiteto nariai:  Vylius Rožukas, Gediminas Maškauskas, Artūras Pak÷nas,  Paulius Insoda.  
Kandidatai į ralio komiteto narius: Benediktas Vanagas, Alvydas Albrechtas, Marius Torrau. 
 

Pos÷džio pirmininkas Romas Austinskas.  

Sekretor÷ Rasa Jakien÷. 

DIENOTVARKöJE: 
 

1. D÷l naujų narių pri÷mimo į LASF Ralio komitetą; 

2. Naujų LASF Ralio komiteto nuostatų pristatymas; 

3. Susidariusios LARAČ pad÷ties aptarimas; 

4. DöL 2009 m. LARAČ pravedimo: etapų skaičius, reglamento pakeitimai; 

5. D÷l ralio komiteto  narių susirinkimų pravedimo; 

6. Kiti klausimai. 

 
1. SVARSTYTA. Naujų narių pri÷mimas į LASF Ralio komitetą. 

L.e.r.k.p. pareigas  R. Austinskas pažym÷jo, kad ralio ateitis labai priklauso nuo ralio komiteto 

darbo, tod÷l pasiūl÷ papildyti komiteto sud÷tį naujais nariais, kurie galbūt įneš naujų v÷jų ir naujų 

pasiūlymų.  

Pristatyti nauji kandidatai į komiteto narius: A. Albrechtas, B. Vanagas ( atstovaus organizatorius)  

ir M. Torrau.  

Pasiūlyta pritarti naujų narių pri÷mimui.  

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  

Pažym÷ta, kad nauja Ralio komiteto sud÷tis bus tvirtinama 2008-07-03 LASF tarybos pos÷dyje.  

NUTARTA. Teikti LASF tarybai patvirtinti naują ralio komiteto sud÷tį. 

 

2. SVARSTYTA. Naujų LASF Ralio komiteto nuostatų pristatymas. 

Naujus ralio komiteto nuostatus pristat÷ Donatas  Večerskis. 

D. Večerskis paaiškino, kad senieji nuostatai jau neatitiko naujų LASF įstatų, tod÷l buvom priversti 

juos keisti. Taip pat pažym÷ta, kad paruoštus nuostatus peržiūr÷jo ir pastabas pateik÷ teisinink÷.  

Pasiūlyta naujuose komiteto nuostatuose pakoreguoti keletą punktų ir teikti tvirtinti tarybai. 
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Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  

NUTARTA. Naujuose komiteto nuostatuose pakoreguoti keletą punktų ir teikti tvirtinti tarybai. 

 

3. SVARSTYTA. Susidariusios LARAČ pad÷ties aptarimas. 

Vyko diskusijos d÷l gautų apeliacijų, d÷l susidariusios situacijos LARAČ-e, d÷l nuolatinių ginčų, 

ambicijų, padarytų klaidų ir neįvykusių apdovanojimų. M. Torrau pažym÷jo, kad sportininkai ir 

pareišk÷jai, savo klas÷se už÷mę prizines vietas, labai pasipiktinę d÷l neįvykusių apdovanojimų jau 

kelintose varžybose.  

 R. Austinskas paaiškino, kad šiai dienai Apeliacinis teismas rado spragų LARAČ reglamente, o 

sekančių dviejų apeliacijų, gautų ralio „Saul÷ – 2008“ metu  nagrin÷jimas turi įvykti per 30 dienų 

nuo jų gavimo dienos. Prezidentas paaiškino, kad procesas užsitęs÷ d÷l pasitraukusio iš posto 

Apeliacinio teismo pirmininko, tod÷l skubiai šaukiamas tarybos pos÷dis, kuriame bus paskirtas 

tarybos narys, kuris laikinai gal÷s vadovauti Apeliaciniam teismui.  Apeliacinis teismas turi 

išnagrin÷ti gautas apeliacijas ir priimti pagrįstus  sprendimus.  Komitetas ir prezidentas negali 

kvestionuoti LASF apeliacinio teismo  sprendimų. Apeliacinio teismo sprendimai gali būti apskųsti 

pagal LASF ir jos struktūrin÷s dalies Apeliacinio teismo veiklas reglamentuojančių dokumentų 

nuostatas. 

 

4. SVARSTYTA. 2009 m. LARAČ pravedimas: etapų skaičius, reglamento pakeitimai. 

B. Vanagas pažym÷jo, kad daugelyje stambių įmonių apyvarta sumaž÷jo, manoma, kad  tai pasijaus 

ir automobilių sporte ir ateityje dalyvių skaičius varžybose gali sumaž÷ti.  Komiteto narių nuomone 

reikia kuo skubiau padaryti susirinkimą su pareišk÷jais, kad pagal pareikštas nuomones galima būtų 

priimti sprendimus ir suformuoti ralio strategiją.  

Kalbant apie 2009 m. LARAČ pravedimą, vyko diskusijos sekančiais klausimais:  

 - Iš kiek etapų vykdyti LARAČ, ar reikalingas etapas Latvijoje; 

 - Ką daryti, kad nesikartotų tos pačios trasos; 

 - Kaip sumažinti vidutinius greičius; 

- Kaip atpiginti ralį; 

- Kokias vesti įskaitas. 

 A.Albrechtas  mano, kad ekipažo sąnaudas galima sumažinti atpiginus technikos eksploatacines 

išlaidas: suvienodinus kurą, apribojus padangų komplektus.  

Pastabą d÷l pasikartojančių ralio trasų, pakomentavo B. Vanagas.  Žinodamas ralio organizavimo 

subtilybes, jis paaiškino, kad su keliais Lietuvoje didel÷ problema, kadangi kelių direkcija neduoda 

leidimų organizuoti varžybas regioniniuose keliuose.  
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Baigiant  klausimo „D÷l 2009 m. LARAČ pravedimo“  svarstymą komitetas įsipareigojo suformuoti  

klausimus pareišk÷jų susirinkimui, kuriuos iki susirinkimo išplatinti  el. paštu. 

Bendru sutarimu pasiūlymui sušaukti pareišk÷jų susirinkimą pritarta. Data bus pranešta visiems 

pareišk÷jams el. paštu arba paskambinta telefonu. Tai atliks R. Jakien÷. 

 

5. SVARSTYTA. Ralio komiteto  narių susirinkimų pravedimas.  

Pagal naujus ralio komiteto nuostatus komiteto pos÷džiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per 

ketvirtį.  

Pagal dabartinę situaciją pos÷džiai šaukiami prieš varžybas starto tvarkos patvirtinimui ir po 

varžybų, jų aptarimui ir įvertinimui. R. Austinskas siūl÷ apkalb÷ti susirinkimų pravedimo 

periodiškumą ir numatyti klausimus d÷l kurių gali būti sušaukiami nenumatyti susirinkimai.  

B.Vanagas siūlo susirinkimus šaukti šiais klausimais: po ralio, d÷l einamųjų klausimų svarstymo, 

d÷l iškilusių b÷dų, d÷l strateginių klausimų. Pasiūlyta starto tvarką pasibaigus paraiškų pri÷mimui 

patvirtinti el. paštu.  

Bendru sutarimu pasiūlymams pritarta. 

 

 

Pos÷džio pirmininkas    Romas Austinskas 

 

Sekretor÷    Rasa Jakien÷ 

 

 


