
Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Teisėjų komiteto posėdžio, 
 PROTOKOLAS Nr.2015-03 

 2015-07-22  
 

LASF teisėjų komiteto posėdis pradėtas 2015-07-22 d. 18:00 val.  Lietuvos automobilių sporto 
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 19:15 val. 
Dalyvavo: 
Komiteto pirmininkas Š.Liesis, komiteto nariai A.Bilevičius, G.Smetonis, D.Matulis, S.Stanaitis 
S.Aukštkalnis 
Kviestiniai: 
LASF Prezidentas R.Austinskas, LASF SVO komiteto pirmininkas R.Antanavičius, „ENEOS 1000“ 
km lenktynių organizatorius M.Tankevičius, varžybų vadovas M.Mikuševičius, ralio kroso Europos 
čempionato Vilkyčiuose techninės komisijos pirmininkas A.Gricius ir techninės komisijos teisėjas 
S.Bilevičius. 
„4x4 Perimetro“ dalyvis V.Vegelevičius. 
Posėdžio pirmininkas – Š.Liesis 
Posėdžio sekretorius – A.Bilevičius 

 
I. Dienotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. 
Pirmininkas pristatė LASF teisėjų komiteto posėdžio dienotvarkę ir paklausė, ar yra norinčių ją 
papildyti. 
Nutarta: patvirtinti LASF teisėjų komiteto posėdžio dienotvarkę: 
1. Trumpa pirmo pusmečio teisėjų darbo apžvalga. 
2. „ENEOS 1000“ km varžybų aptarimas. 
3. Europos rali kroso čempionato Vilkyčiuose aptarimas. 
4. Teisėjų darbas „4x4 Perimetras“ varžybose. 
5. Teisėjų komiteto vidinių darbo dokumentų tvirtinimas. 
6. Dėl papildomos informacijos įrašymo teisėjo licencijoje. 

 
II. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 
1 KLAUSIMAS. Trumpa pirmo pusmečio teisėjų darbo apžvalga. 
Teisėjų komiteto pirmininkas Š.Liesis trumpai apžvelgė svarbiausias pirmo pusmečio varžybas. Jis 
informavo komitetą, kad dar pereitais metais buvo gautos oficialios WRC varžybų organizatorių ir 
varžybų vadovo padėkos už labai puikų teisėjų darbą pravedant WRC čempionato etapą. Mūsų teisėjų 
darbas puikiai įvertintas FIA atstovų Europos rali kroso čempionato varžybose Vilkyčiuose. 
Pirmininkas taip pat pabrėžė apie, jo nuomone, nepriekaištingą teisėjavimą labai sudėtingose tiek 
sportiniu, tiek klimatiniu požiūriu „ENEOS 1000“ km varžybose. Komiteto pirmininkas padėkojo 
visiems komiteto nariams, paprašė padėkoti klubų prezidentų visiems savo klubų teisėjams ir išreiškė 
nuomonę, kad antra šių metų pusė bus tokia pat sėkminga. 
Nutarta: teisėjų komitetas priėmė dėmesin komiteto pirmininko informaciją. 

 
2 KLAUSIMAS. „ENEOS 1000“ km varžybų aptarimas. 
Komiteto pirmininkas pristatė susirinkusiems interneto portaluose ir spaudoje pasirodžiusį LASF 
Prezidento R.Austinsko interviu, kuriame jis sakėsi pastebėjęs daug įvairių klaidų teisėjų darbe šių 
varžybų metu. Komiteto pirmininkas paprašė Prezidentą išsakyti pastebėtus netikslumus teisėjų darbe, 
kad kitose varžybose to būtų galima išvengti, o ir į komiteto posėdį pakviesti visi asmenys, kurių 
veiksmai ir lemia gerą varžybų pravedimą. 
Po konstruktyvių ir vaisingų diskusijų, konstatuota, kad Prezidento pastebėjimai daugumoje atvejų 
rėmėsi subjektyvia nuomone, kuri nėra pagrįsta taisyklių žinojimu, esminių klaidų teisėjai savo darbe 



nepadarė, visais atvejais buvo laikomąsi reglamentuojančių dokumentų reikalavimų ir visi veiksmai 
atitiko buvusiom ekstremaliom gamtinėm sąlygom. 
Bendru sutarimu pasiūlyta LASF Prezidentui ir kitiems oficialiems federacijos nariams susilaikyti 
savo komentaruose žiniasklaidai nuo nepatikrintų faktų viešinimo, o visus pastebėtus negerumus ar 
klaidas pirmiausiai aptarti teisėjų komitete. Šiuo metu po Prezidento išplatinto interviu, daugelis 
teisėjų jaučiasi neteisėtai įskaudinti, moraliai pažeminti, o tai labai trukdo teisėjų komitetui bei 
atskiriems teisėjų klubams motyvuoti savo narius dirbti varžybose. 

 
3 KLAUSIMAS. Europos rali kroso čempionato Vilkyčiuose aptarimas. 
Kaip jau buvo minėta, teisėjų darbas buvo įvertintas puikiai. Tačiau teisėjų komitetas pageidavo 
išgirsti techninės komisijos pirmininko A.Griciaus ir techninės komisijos teisėjo S.Bilevičiaus 
paaiškinimus, kodėl techninės komisijos teisėjas S.Bilevičius, neinformavęs varžybų vadovo, 
savavališkai neatvyko dirbti į šias varžybas, tuo sukeldamas labai daug problemų techninės komisijos 
darbe. 
Išklausius A.Griciaus ir S.Bilevičiaus paaiškinimų, nutarta rekomenduoti LASF techninio komiteto 
pirmininkui iki šių metų pabaigos neskirti dirbti techninėse komisijose S.Bilevičių visose vyksiančiose 
varžybose. 
Bendru sutarimu pritarta rekomenduoti LASF techninio komiteto pirmininkui iki šių metų 
pabaigos neskirti dirbti techninėse komisijose S.Bilevičiaus visose vyksiančiose varžybose.  

 
4 KLAUSIMAS: Teisėjų darbas „4x4 Perimetras“ varžybose. 
Teisėjų komitetas gavo nurodymą iš LASF Prezidento apsvarstyti ir paruošti atsakymą į Vaidoto 
Vegelevičiaus raštą dėl „4x4 Perimetras“ teisėjų darbo. Teisėjų komitetas parašė komentarus  ir 
pakvietė V.Vegelevičių į posėdį dar kartą išsakyti savo nuomonę.  
Po diskusijų bendru sutarimu nutarta, kad, įvertinus tai, kad „4x4“ komitetas savo veiklą LASF 
sudėtyje pradėjo palyginus neseniai, jam nelabai aiškūs visų norminių dokumentų reikalavimai, teisėjų 
komitetas ieškos būdų dar artimiau bendradarbiauti su „4x4“ komitetu padedant jam ruošti teisinę bei 
dokumentinę bazę sėkmingam varžybų pravedimui 

 
5 KLAUSIMAS: Teisėjų komiteto vidinių darbo dokumentų tvirtinimas. 
Ryšium su euro įvedimu Lietuvoje ir naujos LASF Tarybos bei komitetų išrinkimu, LASF teisėjų 
komitetas iš naujo redeguoja ir patvirtina savo vidinius veiklos dokumentus, kaip „Apmokėjimo 
teisėjams, teisėjaujantiems automobilių sporto varžybose, nuostatai“ (priedas Nr.1), 
„Automobilių sporto teisėjų atestavimo ir kategorijų suteikimo nuostatai“ (priedas Nr.2), „LASF 
licencijuotų teisėjų pareigybių sąrašas“ (priedas Nr,3), „LASF atestacinės komisijos sudėtis“ 
(priedas Nr.4), „Sąrašas teisėjų, galinčių dirbti varžybų vadovais (CoC) ir komisarais (Steward)“ 
(priedas Nr. 5). 
 
6 KLAUSIMAS: Del papildomos informacijos įrašymo teisėjo licencijoje. 
Buvo pasiūlyta nuo kitų metų teisėjų licencijose sutartinėmis raidėmis žymėti, kokioje sporto šakoje 
konkretus licencijos savininkas gali teisėjauti. Pasiūlymui bendru sutarimu pritarta, po detalesnio 
svartymo šį pasiūlymą teikti LASF Tarybai tvirtinti. 
 

 
 
 
LASF teisėjų komiteto pirmininkas   Š.Liesis  
 
Posėdžio sekretorius    A.Bilevičius 
 
 
 



PATVIRTINTA     Priedas Nr. 1 
LASF teisėjų komiteto  
Posėdyje protokolas Nr. 3 
2015 07 22 
 
 
 
 
 
 
 

APMOKĖJIMO TEISĖJAMS, TEISĖJAUJANTIEMS AUTOMOBILIŲ SPORTO 
VARŽYBOSE, NUOSTATAI 

 
 
 

1. Teisėjams, teisėjaujantiems automobilių sporto varžybose, pagal pareigybes rekomenduojamas 
sekantis apmokėjimas (atskaičiuos mokesčius): 

- stažuotojas   nemokama 
- kliūčių teisėjai, fakto teisėjai, posto teisėjai, signalizuotojai, starto arba finišo linijos 
teisėjai, uždaro parko arba remonto-degalų užpylimo zonos teisėjai, techniniai teisėjai, ralio 
ir uždarų trasų teisėjai –30 Eur/varžybų dienai 
- posto ar brigados vyresnysis teisėjas – 40 Eur/varžybų dienai 
- varžybų komisarai, varžybų vadovas, vyr sekretorius, saugumo komisaras, techninis 
komisaras-techninės komisijos pirmininkas, teisėjas ryšiams su dalyviais, vyr. laikininkas – 
70 -150 Eur/varžybų dienai 

 
2. Teisėjams į varžybas vykstantiems savo transportu, degalų normos skaičiuojamos 15 ltr/100 

km nevertinant automobilio markės ir vartojamo degalų tipo. Degalų kaina imama bazinė A-
95E kaina. Ši degalų skaičiavimo metodika įvertina automobilio amortizacinius nuostolius. 

 
3. Apmokėjimo sąlygos: organizatorius 50 proc. apmoka teisėjų klubui pagal tarpusavyje 

suderintą sąmatą 5 darbo dienas iki varžybų pradžios. Likusią sumą, teisėjų klubui pateikus 
organizatoriui galutinius atsiskaitymo dokumentus bei suderinus kilusius nesutarimus ir aptarus 
teisėjavimo bei organizavimo klaidas, organizatorius perveda ne vėliau kaip 5-ios darbo dienos 
po suderinimo konstatavimo. 

 
 
 

LASF teisėjų komitetas 
 
 
 
 
 
 

PATVIRTINTA    Priedas Nr.2 
LASF teisėjų komiteto  
Posėdyje protokolas Nr. 3 
2015 07 22 
 
 



 
AUTOMOBILIŲ SPORTO TEISĖJŲ ATESTAVIMO IR KATEGORIJŲ SUTEIKIMO 

NUOSTATAI 
 
1.Teisėjams suteikiamos sekančios kategorijos: 

- stažuotojas; 
- III – a kategorija; 
- II – a kategorija; 
- I – a kategorija; 
- nacionalinė kategorija; 
- tarptautinė kategorija; 
- garbės teisėjas; 

2. Teisėjų kategorijų kvalifikaciniai reikalavimai: 
- stažuotojai – asmenys nuo 12 metų amžiaus, galintys dirbti su kategoriją turinčiu teisėju; 
- III-a kategorija – asmenys nuo 16 metų amžiaus ir teisėjauta 5-iose varžybose stažuotojo pareigose; 
- II-a kategorija – teisėjai turintys III-ą kategoriją ir metų bėgyje teisėjavę ne mažiau 5-is kartus 
Lietuvos čempionato varžybose; 
- I-a kategorija – II-os kategorijos teisėjai turintys trijų metų teisėjavimo stažą su sąlyga, kad šiuo 
laikotarpiu teisėjauta ne mažiau 15-a kartų Lietuvos čempionato varžybose. 
- nacionalinė kategorija – teisėjavimas Lietuvos čempionato „A lygos“ varžybose paskutinių penkių 
metų laikotarpyje su sąlyga, kad šiuo laikotarpiu teisėjauta ne mažiau kaip penkis kartus komisaro, 
varžybų vadovo, vyr.sekretoriaus, vyr.laikininko, techninės komisijos pirmininko ar trasos saugumo 
viršininko pareigose; 
- tarptautinė kategorija – nacionalinės kategorijos teisėjai, įtraukti į FIA sąrašus ir teisėjavę FIA  
arba NEZ organizuojamose varžybose. 
- garbės teisėjas – ne jaunesnis kaip 65 metų pagal teisėjų komiteto sprendimą. 
3. Teisėjų kategorijų suteikimo tvarka: 
- stažuotojo, III-ą ir II-ą kategorijas savo klubo nariams suteikia klubo Atestacinė komisija, kuri 
tvirtinama LASF teisėjų komitete. Šioje komisijoje turi būti ne mažiau kaip vienas asmuo, turintis 
pirmą kategoriją; 
- I-ą, nacionalinę, tarptautinę kategorijas bei garbės teisėjo vardą suteikia LASF teisėjų komitetas; 
4. Klubų Atestacinės komisijos pateikia LASF teisėjų komitetui atestavimo protokolų išrašus su 
dokumentais, patvirtinančiais atestuoto teisėjo darbo stažą. Komitetas, patikrinęs atsiūstus 
dokumentus, duoda arba ne leidimą išduoti atitinkamos kategorijos Teisėjo licenciją. 
5. Vienas iš pagrindinių reikalavimų gauti norimą teisėjų kategoriją yra dalyvavimas kiekvienais 
metais LASF teisėjų komiteto organizuojamuose seminaruose. Nedalyvavusių seminaruose teisėjų 
atitinkamos kategorijos suteikimas sprendžiamas teisėjų komitete. 
6. Teisėjų komitetas turi teisę suteikti bet kokią teisėjo kategoriją (išskyrus nacionalinę ir tarptautinę) 
neatsižvelgiant į turimą kategoriją ir teisėjavimo stažą. 
 
LASF teisėjų komitetas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PATVIRTINTA     Priedas Nr.3 
LASF teisėjų komiteto  
Posėdyje protokolas Nr. 3 
2015 07 22 
 
 

LASF LICENCIJUOTŲ TEISĖJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS 
 
 
Automobilių sporto teisėjas, atsižvelgiant į jo turimą kategoriją, kurią patvirtina LASF išduota 
„Teisėjo Licencija“, pagal LASK X dalies 132 punktą „Teisėjų sąrašas“ automobilių sporto varžybose 
gali užimti sekančias pareigybes: 
a. pradedantysis-stažuotojas  dirba tik su licencijuotu teisėju; 
 
b. III-os kategorijos   kliūčių teisėjas; 
    signalizuotojas; 
    starto/finišo linijos teisėjas; 
    UP-degalų užpylimo zonos teisėjas; 
    trasos teisėjas; 
    techninis teisėjas; 
 
c. II-os kategorijos   laikininkas; 
    varžybų sekretorius; 
    postų vyresnysis teisėjas; 
    fakto teisėjas; 
 
d. I-as kategorijos   varžybų sporto komisaras; 
    varžybų vadovas; 
    vyr.sekretorius; 
    vyr.laikininkas; 
    trasos viršininkas; 
    techninės komisijos pirmininkas; 
    teisėjas ryšiams su dalyviais; 
 
e. nacionalinės kategorijos  SKK pirmininkas 
 
Pastaba: 1. Visais atvejais aukštesnę kategoriją turintis teisėjas gali atlikti žemesnės kvalifikacijos 
reikalaujamą darbą. 
                2. Atskirais atvejais LASF teisėjų komitetas gali skirti žemesnės kvalifikacijos teisėją dirbti į 
aukštesnės kvalifikacijos reikalaujantį postą. 
 
 
 
LASF teisėjų komitetas 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
PATVIRTINTA     Priedas Nr.4 
LASF teisėjų komiteto  
Posėdyje protokolas Nr. 3 
2015 07 22 
 
 

LASF TEISĖJŲ KOMITETO POTVARKIS Nr.1 
 
 

 LASF teisėjų komitetas, vykdydamas savo įstatų ir atestavimo bei kategorijų suteikimo 
automobilių sporto teisėjams nuostatų reikalavimus, skiria LASF teisėjų komiteto atestavimo komisiją, 
susidedančią iš Š.Liesio – komisijos pirmininkas, A.Bilevičiaus ir G.Smetonio. 
 Vykdydamas „Lietuvos automobilių sporto federacijos licencijų išdavimo ir kategorijų 
suteikimo taisyklių“ 54.2.7. punkto reikalavimą, teisėjų komitetas skiria sekančius asmenis norinčių 
gauti LASF licencijas teorinių žinių patikrinimui: 
 
 Š.Liesis ir G.Smetonis – ralis 
 A.Bilevičius  ir D.Liesis – krosas ir rali krosas 
 G.Smetonis, D.Matulis ir T.Majauskas – žiedas 
 
 
 LASF teisėjų komitetas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Priedas Nr. 5          2015-07-22 

SĄRAŠAS TEISĖJŲ, GALINČIŲ DIRBTI VARŽYBŲ VADOVAIS (CoC) IR KOMISARAIS (STEWARD)   
Pavardė Kategorija CoC Steward Klubas  

Abromavičius Giedrius Pirma 
R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos 
sp.šakos   Startas  

Adomaitis Vygandas Nacionalinė R; R; Kelmė  
Antanavičius Remigijus Pirma Ž;Kart;kitos sp. Šakos   Startas  
Augustauskas Karolis Antra Driftas Driftas RS Motors  
Aukštkalnis Stanislovas Nacionalinė   Kr;Rx; Gralis  
Bogužinskas Vidmantas Pirma R;   Utena  
Beržinskas Gintaras Nacionalinė R; R; Kelmė  

Bilevičius Algirdas Tarptautinė 
R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos 

R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos Krosas  

Bilevičius Remigijus Nacionalinė 
R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos 

R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos Krosas  

Brazauskas Donatas   Pirma Ž;Kart;kitos sp. šakos   Startas  
Dailidė Vidmantas Pirma Kitos sporto šakos Kitos sporto šakos Krosas  
Firantas Gintautas Nacionalinė Kitos sporto šakos Kitos sporto šakos Evera  
Gailius Artūras Pirma Kitos sporto šakos Kitos sporto šakos Startas  
Gasparas Jonas Pirma Kitos sporto šakos Kitos sporto šakos Kelmė  
Gricius Algirdas Nacionalinė R;Kitos sporto šakos R;Kitos sporto šakos KAK  
Grigaitis Gediminas Pirma 4x4 4x4 Bekel.fiesta  
Gudžiūnas Kazimieras Nacionalinė Kr;Rx; Kr;Rx; Vilkyčiai  
Jakas Eduardas Nacionalinė R;Ž;Kr;Rx;Kitos sp. šakos R;Ž;Kr;Rx;Kitos sp. šakos Startas  
Jakienė Rasa Nacionalinė   R;Ž;Kr;Rx;Kitos sp. šakos Startas  
Lapinskas Arūnas Pirma R;Kitos sp.šakos   Kelmė  
Lapinskas Vaidas Pirma R;Kitos sp.šakos   Kelmė  

Liesis Donatas Tarptautinė 
R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos 

R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos Krosas  

Liesis Šarūnas Tarptautinė 
R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos 

R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos LASF  

Matulis Darius Nacionalinė 
R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos 

R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos Startas  

Mikuševičius Marius Nacionalinė Ž;Kart;kitos sp. šakos Ž;Kart;kitos sp. šakos Startas  
Paliukėnas Arnas Nacionalinė   R; LASF  
Petronis Vidmantas Pirma Kitos sporto šakos Kitos sporto šakos Startas  
Puskunigis Arūnas Pirma Kitos sporto šakos   Startas  
Savickas Tomas Pirma R;Kitos sp.šakos   Kelmė  

Smetonis Gražvydas Nacionalinė 
R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos 

R;Ž;Kr;Rx; Kart;kitos sp. 
šakos Startas  

Stanaitis Saulius Nacionalinė   Kr;Rx; Krosas  
Stankūnas Valdas Pirma Kr;Rx;   Šakiai  
Tučkus Pranas Nacionalinė   R; Kelmė  
Vašteris Edvinas Nacionalinė R;Kitos sp.šakos R;Kitos sp. šakos Kelmė  
Vedeikis Leonas Nacionalinė   Kr;Rx; Inžinerija  
Venys Remigijus Pirma Ž; kitos sp.šakos Ž; kitos sp.šakos Šalčiaus  
Vitkus Levonas Nacionalinė Kr;Rx;Kitos sp. Šakos Kr;Rx;Kitos sp. Šakos Gralis  
Volungevičius Rimantas Nacionalinė R;Kitos sp.šakos R;Kitos sp. šakos Startas  
             

R Ralis          
Ž Žiedas          
Kr Krosas          
Rx Rali krosas          

Kart Kartingai          
       
LASF teisėjų komitetas  

 


