LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS
SENJORŲ KOMITETO ATASKAITA UŽ 2012 M.
2012 m. Komitetas padėjo organizuoti ir pravesti: tradicinius Velykinį ir Kalėdinį veteranų
slalomus. Velykiniame slalome dalyvavo 42, o Kalėdiniame 69 sporto veteranai;
ralius, kurių atskiroje įskaitoje startavo sporto veteranai: „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos
Prezidentės taurei laimėti, „Kauno ruduo“ nusipelniusiems sporto meistrams Kastyčiui ir Arvydui
Girdauskams atminti;
sporto veteranų komanda dalyvavo Šakiuose vykusiame Kalėdiniame slalome.
Kaip ir kiekvienais metais dalyvauti ralyje „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos
Prezidentės taurei laimėti atvyko sporto veteranai iš įvairių pasaulio šalių: Jungtinių Amerikos
Valstijų, Graikijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Izraelio, Estijos, Latvijos na ir žinoma iš
Lietuvos.
Sporto veteranų dalyvavimą raliuose rėmė Lietuvos automobilių sporto federacija, Lietuvos
„Porsche“, Lietuvos automobilių ir Kauno automobilininkų klubai.
LASF Senjorų komitetui tarpininkaujant vyriausybiniais apdovanojimais apdovanoti ir
pagerbti sporto veteranai, 2012 metais šventę jubiliejinius gimtadienius:
1. Šarūnas Liesis (60)
2. Romualdas Selemonavičius (80)
3. Danielius Jonavičius (60)
4. Romas Jakučionis (75)
5. Ilona Ališauskienė (55)
6. Stasys Brundza (65)
7. Olegas Krikštais (75)
8. Pranas Dirginčius (70)
9. Vikis Petras Oleka (80)
10. Zenonas Paskačimas (80)

11. Virgaudas Sapranavičius (65)
12. Marijona Vasiliauskienė (75)
13. Jonas Dereškevičius (60)
14. Laima Beresnevičiūtė (70)
15. Sigitas Januška (70)
16. Steponas Vyšniauskas (55)
17. Valentinas Keblys (60)
18. Dalia Tarailienė (60)
19. Arvydas Komliauskas (70)
20. Audrutė Jonkienė (50)

21. Romualdas Ščiuckas (70)
22. Gintautas Čiutelė (70)
23. Vladas Pleskovas (60)
24. Valdas Jonušis (50)
25. Gintautas Adomaitis (50)
26. Antanas Dailidė (80)
27. Algimantas Glikas (60)
28. Rolandas Sakalauskas (50)

Tarpininkaujant Lietuvos automobilių sporto federacijai, Vyriausybiniais apdovanojimais
jubiliejaus proga buvo apdovanoti 28 sporto veteranai. Suteiktas LASF Garbės vardas ir įteiktas
apdovanojimas automobilių sporto legendai, pirmajam federacijos prezidentui Vikiui Olekai. Buvo
išduoti 6 LASF senjorų pažymėjimai.
2012 m. buvo kreiptasi į LAS Prezidiumą dėl mūsų veteranų dalyvavimo ralio „LAS taurė
2013“ etapuose, įvedant naują klasę – veteranai. Taip pat buvo kreiptasi į LASF kroso komitetą dėl
veteranų dalyvavimo kroso ir ralio kroso varžybose, įvedant naują klasę – veteranai.
2012 m. paruošta ir patvirtinta Lietuvos automobilių sporto veteranų (sporto meistrų, sporto
teisėjų, Lietuvos automobilių klubo narių, rėmėjų ir svečių) dalyvavimo varžybose Taisyklės 2013
m., paruošti ir patvirtinti 2013 m. minimalūs techniniai reikalavimai veteranų automobiliams,
kategorijos ir klasės.
2013 metais jubiliejinius gimtadienius švęs 80 sporto veteranų. LASF Senjorų komitetas
kreipiasi į LASF prezidentą ir Tarybą dėl galimybės apdovanoti veteranus LASF įsteigtomis
padėkomis ar specialiais apdovanojimais.
Taip pat buvo tęsiamas medžiagos apie automobilių sportą rinkimas, foto nuotraukų bei
atsiminimų apie sportavimo metus rinkimas iš sporto veteranų. Medžiagos sukaupta daug, galima
būtų išleisti bent kelias knygas apie Lietuvos automobilių sportą. Norėtųsi išleisti dar vieną tomą,
todėl būtinai reikėtų ieškoti rėmėjų, gal būt LASF galėtų dalinai ar pilnai padėti išleisti IV knygos
tomą.
Deja, kiekvienais metais sporto veteranų gretos retėja. 2012 metais iš mūsų tarpo išėjo
sporto meistrai Ričardas Januševičius, Stasys Malinauskas, nacionalinės kategorijos sporto teisėjas
Stasys Vasiliauskas.
LASF Senjorų komiteto pirmininkas
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