Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Teis÷jų komiteto pos÷džio,
PROTOKOLAS Nr.2012-01
2012-03-12
LASF teis÷jų komiteto pos÷dis prad÷tas 2012-03-12 d. 16:00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje,
Draugyst÷s g. 19-344, Kaune, baigtas 17:15 val.
Dalyvavo:
Komiteto pirmininkas Š.Liesis, komiteto nariai A.Bilevičius, G.Smetonis, D.Matulis, S.Stanaitis.
Nedalyvavo:
Komiteto narys S.Aukštkalnis.
Pos÷džio pirmininkas – Š.Liesis
Pos÷džio sekretorius – A.Bilevičius
I. Dienotvark÷s pristatymas ir tvirtinimas.
Pirmininkas pristat÷ LASF teis÷jų komiteto pos÷džio dienotvarkę ir paklaus÷, ar yra norinčių ją papildyti.
Nutarta: patvirtinti papildytą LASF teis÷jų komiteto pos÷džio dienotvarkę:
1. Informacija apie situaciją Lietuvos automobilių sporto federacijoje.
2. D÷l nacionalinių teis÷jų kategorijų suteikimo nuostatų paaiškinimo.
3. Ralių „Halls winter“ ir „Žemaitija“ aptarimas
4. Seminarų teis÷jams organizavimas.
5. Komisarų skyrimas 2012 m. varžyboms.
6. Kiti klausimai.
II. Dienotvark÷s klausimų nagrin÷jimas:
1. KLAUSIMAS. Informacija apie situaciją Lietuvos automobilių sporto federacijoje.
Komiteto pirmininkas informavo komiteto narius apie paskutiniame Tarybos pos÷dyje priimtus sprendimus,
ralio komiteto pos÷dyje pasiektus susitarimus d÷l tolesnių veiksmų ieškant bendro sprendimo užbaigti
nesibaigiančius teismo procesus. Buvo pateikta informacija, kad atsistatydino SVO komiteto pirmininkas
A.Bilevičius (laikinai pavesta vadovauti komitetui Š.Liesiui) ir ralio komiteto pirmininkas R.Abelkis
(laikinai pavesta vadovauti ralio komitetui R.Šiaučikovui)
Informacija priimta d÷mesin.
2. KLAUSIMAS. D÷l nacionalinių teis÷jų kategorijų suteikimo nuostatų paaiškinimo.
Komiteto pirmininkas informavo, kad pagal dabar komiteto patvirtintus automobilių sporto teis÷jų
atestavimo ir kategorijų suteikimo nuostatus nacionalin÷ teis÷jo kategorija suteikiama teis÷jams,
teis÷javusiems Lietuvos čempionato varžybose penkerių paskutinių metų laikotarpyje su sąlyga, kad šiuo
laikotarpiu teis÷jauta ne mažiau kaip penkis kartus komisaro, varžybų vadovo, vyr. sekretoriaus, vyr.
laikininko, technin÷s komisijos pirmininko ar trasos saugumo viršininko pareigose. Teis÷jų komitetas teikia
paaiškinimą, kad nacionalin÷ teis÷jo kategorija tur÷tų būti suteikiama tik tiems teis÷jams, kurie teis÷jauja
Lietuvos čempionato varžybose, kuriose negali startuoti sportininkai, turintys „E“ kategorijos licencijas.
Visos varžybos, nors ir turinčios Lietuvos čempionato statusą, kuriose leidžiama dalyvauti „E“ vairuotojo
kategorijos licencijos savininkams ( GSKL, slalomo, įvairios žiedo varžybų atmainos, 4x4 bekel÷s,
pirmenyb÷s ir pan.) netur÷tų būti vertinamos nacionalinei teis÷jo kategorijai gauti. Atkreiptina, kad
nacionalin÷ teis÷jo kategorija yra vienas iš aukščiausio teis÷jo darbo ir įgūdžių įvertinimo kriterijus ir jinai
tur÷tų būti užtarnaujama aukščiausio lygio varžybose, dalyvaujant aukščiausios vairuotojų licencijos
sportininkams.
Nutarta: bendru sutarimu priimti šį paaiškinimą ir vadovautis suteikiant nacionalines teis÷jų
kategorijas. Jei LASF juristas patars iš naujo tvirtinti kategorijų suteikimo nuostatus, kitame
pos÷dyje šiuo nuostatus atnaujinti ir patvirtinti.

3. KLAUSIMAS. Ralių „Halls winter“ ir „Žemaitija“ aptarimas.
Įvykę raliai aptarti LASF ralio komitete, nurodyti trūkumai ir pastabos. LASF teis÷jų komitetas LASF
Tarybos nurodymu privalo įvertinti nesklandumus, įvykusius „Žemaitijos“ ralio metu. Teis÷jų komiteto
pirmininko paaiškinimai LASF Tarybai ir ralio komitetui jau buvo publikuojami Tarybos ir ralio komiteto
protokoluose, teis÷jų komiteto nariams visos min÷to incidento aplinkyb÷s yra žinomos. Komiteto
pirmininkas siūlo komitetui ir sau asmeniškai prisiimti kaltę, kad teis÷jai vadovavosi priimta nuostata, kad
logiškai suprantami ir sportininkams naudingi teis÷javimo niuansai taikytini konkrečiose neordinarin÷se
situacijose, tačiau šių nuostatų n÷ra oficialiose T-2012 taisykl÷se, kas iššaukia skaitančių ir sau patogiu
metu pritaikančių taisyklių reikalavimus teis÷tumą. Tod÷l teis÷jų komitetas privalo reikalauti ir be jokių
išlygų laikytis taisyklių reikalavimų.
Komiteto nariai savo pasisakymuose sutiko su išsakyta incidento versija, pabr÷ž÷, kad ralio komitetui, o tuo
pačiu ir kitiems komitetams, ruošiant reglamentuojančius dokumentus privaloma glaudžiai bendradarbiauti
su teis÷jų komitetu, kadangi teis÷jams dirbant varžybų metu iškyla nelogiškų reglamentuojančių dokumentų
reikalavimų.
Nutarta: prisiimti atsakomybę už laisvą taisyklių reikalavimų interpretavimą ir ateityje kontroliuoti,
kad be jokių išlygų būtų laikomasi visų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
4. KLAUSIMAS. Seminarų teis÷jams organizavimas.
Už seminarų organizavimą teis÷jų komitete atsakingas G.Smetonis. Seminarų organizavimui LASF gali
skirti l÷šas, su sąlyga, kad seminaras bus pravedamas naudojantis video medžiaga, jame bus nagrin÷jami
teoriniai ir praktiniai teis÷javimo niuansai automobilių sporto varžybose. Komitetas palaiko nuostatą, kad
G.Smetonis, bendradarbiaudamas su A.Bilevičiumi paruoštų teis÷jų seminaro medžiagą ir seminarą
pravestų iki geguž÷s 1d.
Nutarta: įpareigoti G.Smetonį kartu su A.Bilevičiumi paruošti medžiagą seminaro pravedimui ir
seminarą pravesti iki geguž÷s 1d.
5. KLAUSIMAS: Komisarų skyrimas 2012 m. varžyboms.
LASF teis÷jų komitetas, vadovaudamasis jam suteikta teise, skiria pirmą ir antrą komisarą bei
rekomenduoja organizatoriams varžybų vadovą teis÷jauti Lietuvos čempionato varžybose.
Šis skyrimai gali būti koreguojami prieš tvirtinant konkrečių varžybų papildomus nuostatus.

RALIS
„Halls winter rally“
„Žemaitija“
Vilnius
Šiauliai
300 ežerų
Druskininkai

DATA
2012-01-28
2012-02-18/19
2012-05-26/27
2012-06-16/17
2012-08-18/19
2012-09-15/16

SKK pirmininkas
Š.Liesis
A.Bilevičius
Š.Liesis
Š.Liesis
E.Jakas
D.Matulis

KOMISARAS
T.Majauskas
G.Smetonis
D.Matulis
V.Petrušis
D.Matulis
Š.Liesis

CoC
G.Smetonis
E.Vašteris
G.Smetonis
E.Vašteris
G.Smetonis
G.Smetonis

KROSAS
Ukmerg÷
Taurag÷
Vilkyčiai
Šakiai

DATA
2012-06-03
2012-07-01
2012-08-19
2012-09-09

SKK pirmininkas
A.Bilevičius
D.Liesis
Š.Liesis
D.Liesis

KOMISARAS
D.Liesis
G.Smetonis
L.Vitkus
V.Stankūnas

CoC
R.Bilevičius
A.Bilevičius
A.Bilevičius
A.Bilevičius

RALLY KROSAS
Slomczyn
Vilkyčiai
Musa
Vilkyčiai

DATA
2012-06-10
2012-07-15
2012-07-22
2012-08-26

SKK pirmininkas

KOMISARAS
D.Liesis
D.Liesis
Š.Liesis
T.Majauskas

CoC

A.Bilevičius
D.Liesis

R.Bilevičius
A.Bilevičius

ŽIEDAS
Nemuno žiedas
Nemuno žiedas
Ryga
Nemuno žiedas

DATA
2012-05-01
2012-06-1/3
2012-08-19
2012-09-22

SKK pirmininkas
G.Smetonis
G.Smetonis
G.Smetonis

KOMISARAS
D.Matulis
T.Majauskas
T.Majauskas
D.Matulis

CoC

6. KLAUSIMAS: Kiti klausimai ir pasisakymai.
Aptarta pasiruošimas teis÷jauti „Vilniaus 2012“ raliui, išnagrin÷ta maršrutin÷ kortel÷ bei trasos
schema. Teis÷jų komitetas siūlo organizatoriui suderinti su ralio komitetu ir raliui taikyti dviejų dienų
formatą.

LASF teis÷jų komiteto pirmininkas

Š.Liesis

Pos÷džio sekretorius

A.Bilevičius

