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Lietuvos automobilių sporto federacija                         Išrašas 
LASF Tarybos posėdžio  
Protokolas Nr. 13 
2009.09.09 
 
 
Dalyvauja: Prezidentas – Gintaras Furmanavičius. 
Viceprezidentai - Sigitas Alesius, Gintautas Šlėderis, Rolandas Dovidaitis. 
Tarybos nariai: Gintautas Firantas, Ričardas Abelkis, Gediminas Grigaitis, Algirdas 
Gricius, Aloyzas Jurdonas, Algirdas Bilevičius. 
Taip pat dalyvauja:  
LASF Generalinis sekretorius – Ričardas Rupkus,  
LASF atstovas FIA IR NEZ - Donatas Večerskis. 
Posėdžio pirmininkas - Gintaras Furmanavičius 
Posėdžio sekretorė - Eglė Bukinaitė. 
 
I.Dėl posėdžio vedimo tvarkos. 
Pirmininkas dalyvaujančių paklausė, ar visi sutinka, kad posėdžio metu būtų atliekamas 
garso skaitmeninis įrašas. 
Prieštaraujančių nebuvo. Posėdis vykdomas atliekant garso skaitmeninį įrašą. 
 
II.Dienotvarkė. 
Pirmininkas pristatė posėdžio dienotvarkę: 

1. LASF sporto  komitetų tipinių darbo nuostatų pristatymas. ( pristato G.Šlėderis.) 
2. LASF atskirų sporto šakų preliminaraus 2010 m. kalendoriaus ir varžybų 

reglamento pristatymai. (Atskirų sporto šakų komitetų pirmininkų pasisakymai). 
3. Kiti klausimai: 

a) LASF buvusių Prezidentų ir Garbės prezidentų LASF struktūrinio 
padalinio įkūrimas. 

b) LASF Generalinio sekretoriaus darbo nuostatų (pareigybės aprašymo 
tvirtinimas). 

c) Všį „Nemuno žiedas“ prašymo svarstymas. 
d) Všį „Automotoprojektai“ prašymo svarstymas. 
e) KSK „Juta“ prašymo svarstymas. 
f) Komandiruočių į „Jalta Rally“, FIA Generalinę asamblėją ir NEZ šalių 

susitikimą tvirtinimas. 
        g)  Patikslintos 2009 metų LASF pajamų - išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
                  h)  Dėl ralio „Aplink Lietuvą 2009“ Lietuvos Prezidentės taurei laimėti                  
                       pagrindinio prizo įteikimo. 
Siūlyta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę. 
III. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas: 
 
1. Klausimas: LASF sporto  komitetų tipinių darbo nuostatų pristatymas. 
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Siūlyta: per rugsėjo mėnesį peržiūrėti projektus ir sekančiam tarybos posėdyje, 
vyksiančiam spalio mėnesį, pristatyti antrąjį sporto komitetų nuostatų projektą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: per rugsėjo mėnesį peržiūrėti projektus ir sekančiam tarybos posėdyje, 
vyksiančiam spalio mėnesį, pristatyti antrąjį LASF sporto komitetų nuostatų 
projektą. 
 
 
2.Klausimas: LASF atskirų sporto šakų preliminaraus 2010 m. kalendoriaus ir 
varžybų reglamento pristatymai. 
Kitos automobilių sporto šakos – komiteto pirmininkas G. Firantas informavo LASF 
tarybą, kad Kitų sporto šakų komitetas iš esmės patenkintas dabartiniu Kitų sporto šakų 
reglamentu, todėl esminių pakeitimų nebus. Kalendorius bus sudarinėjamas, atsižvelgiant 
į LASF ralio ir žiedo  varžybų kalendorius. 
4x4 komiteto pirmininkas G. Grigaitis pažymėjo, kad preliminarus varžybų kalendorius 
yra paruoštas, reglamente esminių pakeitimų daroma nebus, bus suvienodinta taškų 
skaičiavimo sistema su FIA NEZ . 
Ralio komiteto pirmininkas R. Abelkis informavo LASF tarybą, kad komitete darbas 
vyksta pilnu tempu, varžybų kalendorius yra derinamas su Latvijos ralio varžybų 
kalendoriumi, dirbama ir su LARČ reglamento projektu, kuriame didelių pakeitimų daryti 
neketinama.  
Vyko diskusijos dėl ralio varžybų formato, ir kurios iš jų turėtų būti LARČ. Pasisakė: 
G.Šlėderis, R.Dovidaitis, G.Furmanavičius. 
Kroso komiteto pirmininkas A. Jurdonas informavo LASF tarybą, kad automobilių kroso 
ir rali – kroso kalendoriai sudaryti, yra pakviesti Baltijos šalių organizatoriai, su kuriais 
bus aptariamos Baltijos šalių kroso ir rali- kroso varžybų organizavimo detalės.  Yra 
numatyta strategija 4 metams. Su organizatoriais bus pasirašomos griežtos sutartys, 
įpareigojančios organizatorių iš anksto įmokėti avansą. Taip pat, po varžybų, 
organizatoriaus darbas bus vertinamas komitete, atsižvelgiant į LASF stebėtojo ataskaitą 
Siūlyta: Atskirų sporto šakų komitetų parengtą preliminarią 2010 m. sezono medžiagą 
patalpinti LASF tinklalapyje viešam svarstymui ir spalio mėnesio 5 d. Tarybos posėdžio 
metu informuoti Tarybą apie pasirengimą 2010 sezonui. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Atskirų sporto šakų komitetų parengtą preliminarią 2010 m. sezono medžiagą 
patalpinti LASF tinklalapyje viešam svarstymui ir spalio mėnesio 5 d. Tarybos posėdžio 
metu informuoti Tarybą apie pasirengimą 2010 sezonui. 
 
3. Klausimas: Kiti klausimai: 
a) LASF buvusių Prezidentų ir Garbės prezidentų LASF struktūrinio padalinio įkūrimas. 
Siūlyta: kad iki sekančio tarybos posėdžio tarybos nariai apsvarstytų šią idėją. 
Vienbalsiai siūlymui pritarta. 
 
b) LASF Generalinio sekretoriaus darbo nuostatų (pareigybės aprašymo 
tvirtinimas). 
Siūlyta: įsteigus naują LASF atstovo FIA ir NEZ etatą, patvirtinti pakoreguotą LASF 
generalinio sekretoriaus pareigybės aprašymą (darbo nuostatus). 
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Vienbalsiai siūlymui pritarta. 
Nutarta: įsteigus naują LASF atstovo FIA ir NEZ etatą, patvirtinti pakoreguotą 
LASF generalinio sekretoriaus pareigybės aprašymą (darbo nuostatus). 
 
c) VšĮ.  „Nemuno žiedas“ prašymo svarstymas. 
Siūlyta: patenkinti VšĮ. „Nemuno žiedas“ prašymą ir apmokėti LASF ženklo siuvinėjimo 
išlaidas (524,79 ct). 
Siūlymui vienbalsiai pritarta. 
Nutarta: patenkinti VšĮ. „Nemuno žiedas“ prašymą ir apmokėti LASF ženklo 
siuvinėjimo išlaidas (524,79 ct). 
 
d) VšĮ.  „Automotoprojektai“ prašymo svarstymas. 
Siūlyta: įpareigoti LASF generalinį sekretorių susitikti su žurnalo „Autosportas“ 
administracija ir aptarti bendradarbiavimo formą. Taip pat paruošti abipusį ketinimų 
protokolą. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: įpareigoti LASF generalinį sekretorių susitikti su žurnalo „Autosportas“ 
administracija ir aptarti bendradarbiavimo formą. Taip pat paruošti abipusį 
ketinimų protokolą. 
 
e) KSK „Juta“ prašymo svarstymas. 
Siūlyta: kompensuoti V. Švedo ir Ž. Sakalausko dalyvavimo „Pirelli Star Driver Shoot 
out“  varžybose išlaidas, skiriant 2000 litų. 
Siūlymui vienbalsiai pritarta. 
Nutarta: kompensuoti V. Švedo ir Ž. Sakalausko dalyvavimo varžybose išlaidas, 
skiriant 2000 litų. 
 
f)Komandiruočių į „Jalta Rally“, FIA Generalinę asamblėją ir NEZ šalių susitikimą 
tvirtinimas. 
Siūlyta: siųsti komandiruotėms: į „Jalta Rally“ – Ričardą Rupkų, 
į FIA generalinę asamblėją – Gintarą Furmanavičių ir Ričardą Rupkų, į NEZ šalių 
susitikimą – Karoliną Auštraitę ir Donatą Večerskį, apmokant jų komandiruočių išlaidas 
pagal pateiktus dokumentus. 
Siūlymui vienbalsiai pritarta. 
Nutarta: į „Jalta Rally“ – Ričardą Rupkų, 
į FIA generalinę asamblėją – Gintarą Furmanavičių ir Ričardą Rupkų, į NEZ šalių 
susitikimą – Karoliną Auštraitę ir Donatą Večerskį, apmokant jų komandiruočių 
išlaidas pagal pateiktus dokumentus. 
 
g)Patikslintos 2009 metų LASF pajamų - išlaidų sąmatos tvirtinimas.  
Siūlyta: patvirtinti patikslintą LASF  2009 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatą. 
Siūlymui vienbalsiai pritarta. 
Nutarta: patvirtinti patikslintą LASF  2009 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatą. 
 
h) Dėl ralio „Aplink Lietuvą 2009“ Lietuvos Prezidentės taurei laimėti pagrindinio 
prizo įteikimo. 
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S. Alesius informavo LASF tarybą, kad ralio komitete buvo aptartas šis klausimas ir 
nutarta išsiaiškinti visas aplinkybes.  
 
 
Iš viso: protokolo lapų - 6 
 
Posėdžio pirmininkas     Gintaras Furmanavičius 
 
Posėdžio sekretorė      Eglė Bukinaitė 


