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LASF Tarybos pos÷džio pirmininkas R. Austinskas prieš prad÷damas pos÷dį pasiteiravo LASF
Tarybos narių ar norima įtraukti į dienotvarkę papildomų klausimų?
A. Lekavičius pareišk÷ norintis į Tarybos dienotvarkę įtraukti 2 papildomus klausimus:
1. d÷l TSŠK “Pil÷nai” prašymo tapti asocijuotu LASF nariu;
2. d÷l tarptautinių licencijų išdavimo.
G. Firantas išreišk÷ norą Tarybos pos÷džio dienotvarkę papildyti tokiais klausimais:
1. d÷l viso B lygos čempionato draudimo;
2. d÷l drifto organizatorių prašymo;
3. d÷l vienkartinių licencijų išdavimo.
LASF Prezidentas R. Austinskas pasiūl÷ balsuoti už Tarybos pos÷džio dienotvarkę.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
I. D÷l 2008 m. atskirų sporto šakų varžybų kalendoriaus tvirtinimo
R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog 2008 metų LASF varžybų kalendoriaus projektas jau
paruoštas.
Š. Liesis pakomentavo, jog keletas LARAČ etapų sutampa su užsienyje rengiamomis varžybomis,
tod÷l, vieno iš ralio “Aplink Lietuvą” organizatoriaus, B. Vanago prašymu, šis LARAČ etapas
perkeliamas į 2008 08 08-09 dienas.
D. Večerskis papild÷, jog būtu idealu, jei intervalas tarp LARAČ etapų būtų 1 m÷nuo.
E. Jakas pasiteiravo Š. Liesio galbūt galima būtų “Kauno rudens” etapą organizuoti 2008 metų
spalio m÷nesį? E. Jakas savo siūlymą argumentavo, jog net keletas žiedinių lenktynių bus
organizuojamos rugs÷jo m÷nesį.
Š. Liesis atsak÷, jog spalio m÷nuo nepalankus ralio organizavimui d÷l prastų oro sąlygų, kurios
įtakoja varžybų trasų būklę.
R. Austinskas įsiterp÷, jog šis LARAČ etapas yra konkursinis ir neaišku kas 2008 metais bus šio
etapo organizatorius.
D. Večerskis informavo LASF Tarybą, jog d÷l kroso ir rali – kroso kalendoriaus problemų nekilo,
tačiau varžybų kalendorius dar n÷ra visiškai baigtas, kadangi derinamos varžybų datos Lenkijoje,
bei NEZ. Taip pat praneš÷, jog yra suplanuota 2008 metais organizuoti studentų slalomo varžybas ir
LASF padav÷ paraišką į Kultūros ir Sporto R÷mimo fondą finansavimui gauti, tod÷l ir šias varžybas
reikia įtraukti į bendrąjį varžybų kalendorių.
R. Austinskas išsak÷ nuomonę, jog varžybų kalendoriaus derinimo procesas n÷ra lengvas, visų
automobilių sporto šakų komiteto vadovai tur÷tų būti geranoriški, o perk÷lin÷ti be ypatingai svarių
priežasčių varžybų datų negalima, nes taip parodoma nepagarba tiek automobilių sporto dalyviams
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tiek ir žiūrovams. R. Austinskas išreišk÷ viltį, jog varžybų datos kilnojimų ateinančiais metais
nebus.
G. Firantas informavo LASF Tarybą, kad kitų sporto šakų varžybų kalendorius dar nesudarytas,
kadangi laukiama kol bus paskelbtas B lygos ralio kalendorius.
A. Lekavičius pareišk÷, kad 4x4 varžybos bus derinamos atsižvelgiant į visų automobilių sporto
šakų kalendorių.
A. Bilevičius pasiteiravo kod÷l kroso varžybos 2008 metais prasid÷s tik geguž÷s m÷nesį?
K. Gudžiūnas atsak÷, jog anksčiau nei gegužę nei vienas organizatorius negali užtikrinti tinkamos
trasos varžyboms.
Siūlyta:patvirtinti 2008 metų atskirų automobilių sporto šakų kalendorių.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti 2008 metų atskirų automobilių sporto šakų kalendorių.
II. D÷l LASF atstovų NEZ' e paskyrimo
D. Večerskis pasiūl÷ LASF Tarybos nariams deleguoti šiuos atstovus NEZ’o komitetuose:
Į rali-kroso komitetą – Kazimierą Gudžiūną, į žiedo – Darių Grinbergą, į ralio – Paulių Insodą, į
NEZ tarybą – Donatą Večerskį.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta,
Nutarta: deleguoti į NEZ struktūras šiuos atstovus: Į rali-kroso komitetą – Kazimierą
Gudžiūną, į žiedo – Darių Grinbergą, į ralio – Paulių Insodą, į NEZ tarybą – Donatą
Večerskį.
III. D÷l LASF biudžetinių l÷šų skirstymo tvarkos.
R. Austinskas, motyvuodamas, jog anksčiau Tarybos patvirtintas išankstinis paraiškų LASF
finansavimui gauti siuntimas ir tvarka n÷ra patogus sporto klubams, siūl÷, anksčiau priimtą
dokumentą „LASF biudžetinių l÷šų skirstymo nuostatai“ pripažinti negaliojančiu ir patvirtinti
supaprastintą tvarką kreipimuisi d÷l finansavimo - sporto klubai LASF Tarybai gal÷tų siųsti laisvos
formos prašymus, kuriuose išd÷stytų motyvus, kod÷l jiems tur÷tų būti skirtas finansavimas.
Siūlyta: pripažinti negaliojančius anksčiau patvirtintus nuostatus „LASF biudžetinių l÷šų
skirstymo nuostatai“, bei patvirtinti supaprastiną tvarką - norint gauti LASF finansavimą
siųsti LASF Tarybai laisvos formos prašymus finansavimui gauti.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Panaikinti „LASF biudžetinių l÷šų skirstymo nuostatų“ galiojimus, o norint gauti
LASF finansavimą reikia pateikti LASF Tarybai laisvos formos prašymus finansavimui gauti.
IV. D÷l LASF komitetų darbo aptarimo už 2007m., pasiruošimas 2008m. sportiniam sezonui.

3

R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog 2007 metų varžybų sezonas pasibaig÷,
čempionatai įvyko, komitetai laik÷si reglamento, tačiau buvo neišvengta ir kai kurių klaidų. Tod÷l
būtų tikslinga išgirsti siūlymus kaip taisyti komitetų darbą ir nekartoti klaidų ateinantį, 2008 metų
sezoną, teiravosi LASF Prezidentas.
G. Smetonis išsak÷ teis÷jų komiteto tikslus 2008 metams:
seminarų bei metodin÷s mokomosios medžiagos teis÷jams atsiradimas, bus skiriamas didelis
d÷mesys teis÷jų mokymui.taip pat bus stengiamasi gausinti teis÷jų gretas, nes dažnai juntamas
teis÷jų trūkumas varžybose. Pagrindiniai tikslai - apjungti teis÷jų klubus bendram darbui, kalb÷jo G.
Smetonis. Klubams yra keliami reikalavimai d÷l inventoriaus, kuris atitiktų FIA reikalavimus,
įsigijimo. Taip pat G. Smetonis išreišk÷ viltį, jog teis÷jų komitetas glaudžiau bendradarbiaus su
kitais komitetais.
E. Torrau išreišk÷ susirūpinimą d÷l SKK pirmininko, vyr. komisarų bei varžybų steb÷tojų trūkumo
varžybose. E. Torrau pabr÷ž÷, kad teis÷jų komitetas tur÷tų siūlyti kandidatus į šiuos postus. Kadangi
šiuo metu trūksta žmonių, galinčių eiti šias pareigas, reik÷tų ieškoti naujų kandidatų, d÷st÷ mintis
LASF viceprezidentas.
D. Večerskis įsiterp÷, jog šiuo metu varžybų steb÷tojo pareigos yra visiškai nuvertintos, varžybų
organizatoriai visiškai neatsižvelgia į steb÷tojų pastabas. Taip pat kyla problemų ir su atsiskaitymu
steb÷tojams.
E. Jakas išreišk÷ nuomonę, kad varžybų steb÷tojo pareigos labai svarbios ir jos būtinos varžybose.
Steb÷tojų pastabos padeda tinkamai įvertinti varžybas ir ateityje išvengti klaidų.
R. Austinskas papild÷, jog varžybų steb÷tojas tur÷tų būti nepaveikiama asmenyb÷, kuria būtų
pasitikima ir kurio pastabos būtų tinkamai įvertinamos.
E. Torrau išreišk÷ nuomonę, kad varžybų steb÷tojas tur÷tų steb÷ti ne tik pačias varžybas, bet ir visą
organizavimo procesą.
A. Bilevičius pasteb÷jo, jog varžybų steb÷toju gali būti tik nešališkas bei turintis tinkamą
kompetenciją žmogus.
E. Torrau pasiūl÷, kad steb÷toją skirtų LASF Taryba.
A. Bilevičius tokiam siūlymui pritar÷.
R. Austinskas siūl÷, jog finansinius klausimus teis÷jų klubai derintų tiesiogiai su varžybų
organizatoriais. Ir tai tur÷tų būti daroma ne prieš pat varžybas, o gerokai anksčiau, pabr÷ž÷ LASF
Prezidentas.
E. Jakas pamin÷jo, jog paskutiniame žiedo komiteto pos÷dyje buvo aptartos sumos kiek
organizatoriai gali mok÷ti varžybų teis÷jams.
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R. Austinskas pabr÷ž÷, jog nesusitarus organizatoriams su teis÷jais d÷l atlyginimų varžybos negali
vykti.
G. Smetonis pamin÷jo, jog teis÷jų komitetas niekada nesiūlydavo varžybų steb÷tojo kandidatūros.
Taip pat G. Smetonis pripažino, jog trūksta gerų specialistų, galinčių eiti varžybų SKK pareigas.
D÷l atlyginimų teis÷jams, G. Smetonis pabr÷ž÷, jog kol kas atlyginimai yra siūlomi, tačiau tai ne
galutinis variantas, ir viskas gali būti derinama su organizatoriais. Taip pat LASF teis÷jų komiteto
pirmininkas papraš÷, jog komitetų pirmininkai informuotų varžybų organizatorius, kad pastarieji iš
anksto prad÷tų derinti teis÷jų sud÷tis bei atlygį varžybų metu.
R. Austinskas išk÷l÷ klausimą d÷l ryšių priemonių teis÷jams. Prezidentas pasiūl÷, jog LASF gal÷tų
skirti dalį l÷šų ryšių priemonių įsigijimui, tačiau ir patys teis÷jų klubai tur÷tų prisiimti atsakomybę
bei dalį finansin÷s naštos naujas ryšių priemones.
D. Večerskis pritar÷ id÷jai d÷l ryšių priemonių teis÷jams, jau keli metai kalba apie šią problemą ir
rašo ataskaitose ir siūl÷ kuo greičiau priimti sprendimą, nes nuolat besikartojanti situacija, kad
varžybose tiek organizatorius, tiek teis÷jai nesprendžia šios problemos.
Š. Liesis pasiteiravo teis÷jų komiteto pirmininko ar 2008 metais bus pateikiamas sąrašas teis÷jų,
kurie dirbs varžybose?
G. Smetonis atsak÷, jog 2008 metais prieš varžybas bus pateikiamas sąrašas dirbančių teis÷jų.
Š. Liesis pasiteiravo ar bus 2008 metais vykdomos teis÷jų atestacijos?
G. Smetonis patikino LASF Tarybą, jog atestacijos 2008 metais bus vykdomos.
E. Torrau pasiūl÷ kiekvienam komitetui paruošti ataskaitas už 2007 metus, kuriose atsispind÷tų
pastabos, pateiktos varžybų steb÷tojo, ir pateikti jas ne kovo, kaip buvo priimta anksčiau, o sausio
m÷nesį.
R. Austinskas išreišk÷ nuomonę, jog ralio komitetas susirenka po kiekvieno LARAČ etapo aptarti
varžybų. Tai reik÷tų propaguoti ir kitų automobilių sporto šakų komitetams. Taip pat LASF
Prezidentas siūl÷ organizatoriams prieš varžybas pasirašyti sutartis su teis÷jais.
A. Bilevičius išreišk÷ pastabas d÷l sugadintų trasų, d÷l išmuštų duobių bei atitvarų sugadinimo, taip
pat išk÷l÷ problemą d÷l laiku nepateikiamų dokumentų ir saugos planų prieš varžybas. Tokia
situacija 2008 metais tęstis negali, pabr÷ž÷ SVO komiteto pirmininkas.
R. Austinskas patar÷, jog laiku organizatoriui nepateikus reikalingų dokumentų, varžybų
organizavimas privalo būti uždraustas.
E. Jakas informavo LASF Tarybą, jog pad÷tis žiede n÷ra labai gera, trūksta dalyvių ir žiūrovų, buvo
prašyta paramos renovuoti “Nemuno žiedą”, tačiau gautas tik 1000000. d÷l l÷šų stygiaus trasa
renovuojama dalimis.
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K. Gudžiūnas informavo LASF Tarybos narius apie pad÷tį kroso komitete. Pagrindinis darbas
tur÷tų vykti bendradarbiaujant su SVO bei teis÷jų komitetais, su šiais komitetais turi būti glaudus
bendradarbiavimas.
E. Torrau pasteb÷jo, kad lyginant su 2006 metais, pastarąjį sezoną varžybos organizuotos prasčiau.
Tod÷l LASF Viceprezidentas pasiteiravo kokia šiuo klausimu kroso komiteto pozicija ?
K. Gudžiūnas atsak÷, jog situacija žinoma, ji tęsiasi jau kelerius metus, ieškoma išeičių kaip
pagerinti varžybų organizavimą.
D. Večerskis pasiteiravo kroso komiteto pirmininko kaip bus sprendžiamos saugos nesilaikymo
problemos varžybose ir ypač pirmenyb÷se, taip pat ar bus derinami techniniai reikalavimai kroso
pirmenybių su LASF techninių reikalavimų komitetu?
K. Gudžiūnas atsak÷, jog šie klausimai bus sprendžiami kroso komitete ir 2008 metais bus griežtai
laikomasi reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
A. Lekavičius apibendrino 4x4 komiteto darbą. 4x4 komitetas derins techninius reikalavimus su
techninių reikalų komitetu. Šiuo metu kuriami techniniai reikalavimai dalyviams. Taip pat Alytaus
klubas “Pil÷nai” nor÷tų tapti LASF asocijuotu nariu, kalb÷jo A. Lekavičius. Taip pat 4x4 komitetas
dirbs bandydamas gausinti sportininkų gretas, kitais metais varžybų kalendorius bus derinamas prie
B lygos ralio ir kai kuriu kroso etapų kalendoriaus.
E. Torrau išsak÷ pastabas apie pra÷jusį automobilių sporto sezoną. Čempionatai pra÷jo ne visai
sklandžiai. Atsiskleid÷ didel÷ ryšių teis÷jams problema. Būtų idealu, jeigu ralio varžybų metu būtų
naudojama sekimo sistema. Taip pat trūksta varžybų reklamos, reik÷tų padirb÷ti su žiniasklaida.
Taip pat tęsiama negera organizatorių tradicija nepasirūpinti tinkama varžybų infrastruktūra. LASF
Viceprezidnetas siūl÷ organizavimo klaidas analizuoti viešai.
V. Vaitkus informavo LASF Tarybą, jog kitą savaitę įvyks techninių reikalų komiteto susirinkimas,
kuriame bus aptariamas pra÷jęs sezonas, taip pasteb÷jo, jog trūksta kompetentingų techninių teis÷jų,
yra neišspręstų problemų su žiedo techniniais reikalavimais.
R.Austinskas pasteb÷jo, jog techninių reikalų teis÷jai ne visada varžybose uždraudžia dalyviams
tęsti kovą su stipriai pažeistu automobiliu.
V. Vaitkus atsak÷, kad ne visada galima uždrausti ekipažui tęsti kovą, nes teis÷jai yra tik
kontrolieriai, sprendimų priimti jie negali.
E. Torrau pasiteiravo kaip patikrinti, kad startuojant visi ekipažai laikytųsi nustatytų saugos
reikalavimų?
G. Smetonis atsak÷, jog teis÷jai bus specialiai apmokomi kaip patikrinti ar ekipažas laikosi tinkamų
saugos reikalavimų.
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V. Vaitkus visus sportininkus apžiūr÷ti labai sunku, tod÷l visi, pasteb÷ję prieš varžybas neleistinai
apsirengusį sportininką privalo pranešti varžybų vadovui ir pareikalauti, jog sportininkas laikytųsi
saugumo reikalavimų.
G. Firantas informavo, jog Drifto organizatoriai išreišk÷ pageidavimą, kad LASF duotų leidimą
drifto varžybose dalyvauti visiems norintiems sportininkams. Tod÷l G. Firanats siūl÷ surengti
LASF’e susitikimą su organizatoriais bei aptarti šių lenktynių organizavimo darbus, saugumo
klausimus.
D. Večerskis atsak÷, kad jeigu drifto organizatoriai nenor÷s derinti min÷tų klausimų su LASF,
LASF gali paskelbti ir suorganizuoti alternatyvų ir oficialų Drifto čempionatą.
G. Firantas aptar÷ pra÷jusį kitų sporto šakų sezoną, pamin÷jo, jog kalnų lenktynių čempionatas
susidar÷ tik iš kelių klasių, kadangi trūko dalyvių. Taip pat informavo LASF Tarybą, jog 2008
metais ketinama kooreguoti varžybų taisykles, būtinai reikalauti, iš organizatorių jog visos varžybos
būtų apdraustos, reikalauti saugos planų bei išduoti vienkartines licencijas.
Š. Liesis aptar÷ ralio komiteto darbą 2007 metais. Ralio komiteto pirmininkas pamin÷jo, jog
komitetas per metus sureng÷ net 13 pos÷džių, komitetas dirbo vaisingai, visus reikiamus
dokumentus pasitvirtino. Taip pat pamin÷jo jog 2007 metų LARAČ suorganizuotas prasčiau nei
2006 metais. Tod÷l ralio komitetas 2008 metais dirbs ir vertins ralio varžybų organizavimą daug
griežčiau.
E. Torrau siūlymu nutarta visų LASF komitetų metines ataskaitas, apsvarstyti LASF
Taryboje.
V. D÷l sportininkų apdovanojimo už 2007m. pasiektus rezultatus, ir šventinių vakarų dalinio
finansavimo.
R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog 2007 metų lapkričio 22 dieną, 19 valandą,
“Combo” klube, Kaune, vyks ralio, žiedo bei Blygos nugal÷tojų bei prizininkų apdovanojimų
vakaras. Taip pat pasiūl÷ žiedo, kroso bei kitų sporto šakų sezono uždarymo švent÷ms skirti po
2000 litų, o ralio uždarymo bei apdovanojimų vakarui skirti – 4000 litų.
D. Večerskis informavo LASF Tarybos narius kokie apdovanojimai bus įteikiami nugal÷tojams bei
prizininkams.
Siūlyta: žiedo, kroso bei kitų sporto šakų sezono uždarymo švent÷ms skirti po 2000 litų, o
ralio uždarymo bei apdovanojimų vakarui skirti – 4000 litų.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: žiedo, kroso bei kitų sporto šakų sezono uždarymo švent÷ms skirti po 2000 litų, o
ralio uždarymo bei apdovanojimų vakarui skirti – 4000 litų.
VI. D÷l LASF tarybos narių ir kviestinių svečių vakaro finansavimo.
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R. Austinskas pakviet÷ LASF Tarybos narius bei LASF svečius į žiedo, ralio ir Blygos nugal÷tojų
bei prizininkų apdovanojimų vakarą, bei pasiūl÷ patvirtinti, kad LASF apmoka su tuo susijusias
reprezentacines išlaidas.
Siūlyta: apmok÷ti LASF reprezentacines išlaidas susijusias su LASF Tarybos narių bei
kviestinių svečių pakvietimu.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: apmok÷ti LASF reprezentacines išlaidas susijusias su LASF Tarybos narių bei
kviestinių svečių pakvietimu.
VII. D÷l finansin÷s paramos skyrimo R. Šaduikio šeimai.
Siūlyta: skirti LASF Asocijuotam nariui ASK „Iksai“ 5000 litų sumą paremti žuvusio
sportininko, R. Šaduikio šeimai.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: skirti 5000 litų paramą ASK „Iksai“.
VIII. D÷l " 2007 metų sportininko rinkimų ".
D. Večerskis informavo LASF Tarybą, jog pasitarus su LASF Prezidentu buvo nutarta pasiūlyti 10
kandidatų geriausio 2007 metų sportininko vardui laim÷ti. Renginys organizuojamas kartu su
dienraščiu “15 minučių” bei oficialiu Subaru doleriu “JMA centru”. Pagrindinis prizas – “Subaru”
dviratis.
Kandidatai: N. Naujokaitis, M. Padgurskis, V. Švedas, V. Rožukas, P. Pleskovas, S. Bieliauskas, V.
BaranauskasR. Lipeikis, A. Dzikevič, M. Neliubšys.
Siūlyta: organizuoti “2007 metų sportininko rinkimus”.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: organizuoti “2007 metų sportininko rinkimus”.
IX. D÷l informavimo apie " LASF Arbitražinio teismo" priimto sprendimą d÷l VŠĮ " Naftkartas"
atstovo elgesio.
D. Večerskis informavo LASF Tarybos narius, jog LASF Apeliacinio teismo sprendimu Pareišk÷jo
“Naftkartas” atsotvas V. Knita buvo nubaustas Apeliacinio teismo įsp÷jimu už neetišką elgesį
varžybų metu.
X. D÷l VŠĮ ." Egzotikos " autosportas gauto rašto nagrin÷jimo.
R. Austinskas supažindino LASF Tarybos narius su VšĮ „Egzotikos autosportas“ gautu raštu.
Š. Liesis, buvęs varžybų vadovu VI LARAČ etape, supažindino tarybos narius su min÷tose
varžybose galimai kilusiu konfliktu tarp dviejų ekipažų.
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Tarybos nariai diskutavo apie tai kokie raštai yra reglamentuoti varžybose santykiuose tarp SKK,
oficialių asmenų, pareišk÷jų ir dalyvių. Tarybos nariai nepri÷jo vieningos nuomon÷s, d÷l šio
klausimo.
Taip pat buvo diskutuojama d÷l pačios, galimai įvykusios, konfliktin÷s situacijos tarp dviejų
ekipažų.
Nutarta:
1. Kreiptis į LASF apeliacinį teismą prašant išaiškinimo ar SKK kolegija pri÷m÷ teisingą sprendimą
neišnagrin÷ti gauto pareiškimo iš sportininko L. Steponaičio d÷l R. Lipeikio nesportiško elgesio
varžybų „Mega – Kauno ruduo 2007“ SKK komisarų pos÷dyje , o perduoti min÷tą raštą LASF ralio
komitetui ir etikos komisijai. Taip pat išaiškinti kokios rašytinių santykių formos yra
reglamentuotos varžybose tarp Oficialių asmenų ir varžybų dalyvių bei kokiu reglamentuotu būdu
varžybų dalyvis gali išreikšti savo pasiūlymus, prašymus, pastabas varžybų organizatoriams, LASF
komitetams ir t.t. Taip pat prašoma apeliacinio teismo, jei jis manys būtina, rekomendacijos kokias
papildomas rašytinių santykių formas tarp LASF licencijų tur÷tojų, jei to reikia, būtina papildomai
reglamentuoti.
2. Išnagrin÷jusi VšĮ „Egzotikos autosportas“ raštą, bei oficialių asmenų paaiškinimus, LASF taryba,
nesant įrodymams, nesiima spręsti d÷l galimai buvusio konflikto, bei galimai kaltos pus÷s
įvardinimo. Taip pat rekomenduoja kilūs asmeniniams konfliktams tarp dalyvių, ateityje pirmiausiai
juos spręsti visuomen÷je įprastu būdu.

Iš viso protokolo lapų – 9

Pos÷džio pirmininkas

Romas Austinskas

Pos÷džio sekretor÷

Egl÷ Bukinait÷
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