Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos pos÷džio
Protokolas Nr. 1
2008.01.10
Dalyvauja: Prezidentas Romas Austinskas
Tarybos nariai: Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Eduardas Jakas, Kazimieras Gudžiūnas,
Šarūnas Liesis, Gražvydas Smetonis.

Taip pat dalyvauja – LASF generalinis sekretorius Donatas Večerskis, LASF administrator÷ –
referent÷ Egl÷ Bukinait÷.
Pos÷džio pirmininkas Romas Austinskas
Pos÷džiui sekretoriauti pasiūlyta – Eglei Bukinaitei.
Bendru susitarimu pasiūlymui pritarta.

LASF Tarybos pos÷džio dienotvark÷:
1. D÷l LASF narių pri÷mimo;
2. D÷l LASF asocijuotų narių pri÷mimo;
3. D÷l LASF tarybos teikimo suvažiavimui, skirti LASF Garb÷s vardo apdovanojimą S.
Brunzai;
4. D÷l LASF Narių suvažiavimo datos ir preliminarios dienotvark÷s patvirtinimo;
5. D÷l vienkartinių vairuotojo „ E „ kategorijos LASF licencijų ir jų išdavimo tvarkos bei
mokesčio;
6. D÷l LASF darbuotų premijavimo už 2007 metus patvirtinimo;
7. D÷l dopingo kontrol÷s autosporte ir bendradarbiavimo su VšĮ „Antidopingo agentūra“;
8. D÷l LARAČ čempionato dalyvių registracijos mokesčio patvirtinimo;
9. D÷l „Autosporto“ ir „15min“ bendradarbiavimo siūlymų 2008m.
10. D÷l tarptautinių licencijų žym÷jimo pakeitimo;
11. Kiti klausimai:
a) D÷l LASF prezidento ir LASF generalinio sekretoriaus susitikimų Vilniuje ir rinkimų
„Lenktyninkas nr. 1“ išlaidų samatos patvirtinimo.
b) D÷l LASF teis÷jų licencijų galiojimo pratęsimo (pristato G. Smetonis)
c) D÷l LASF teis÷jų kelion÷s į FIA seminarą ir ralio „Aukštaitija 2008“ datos pakeitimo.
d) D÷l Lietuvos automobilių sporto kodekso redagavimo komisijos sudarymo.
e) D÷l naujų sportininkų egzaminavimo komisijos sudarymo.
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I. D÷l LASF narių pri÷mimo.
R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, jog įstoti į LASF narius yra pateikę prašymus 8
sporto klubai:
1
2
3
4
5
6
7
8

AG Racing VŠĮ.
MGEAR Utenos sporto klubas
Artas racing sporto klubas
Xtra racing VŠĮ.
4 STAM VŠĮ.
Autoralis ASK
BB klub VŠĮ.
Pach's racing ASK

Saulius
Butrimavičius
Gytis Barkauskas
Donatas Gaivenis
Andrius Kontrimas
Darius Augūnas
Gintaras Šadauskas
Ignas Jurginis
Ramūnas Stundžia

LASF prezidentas informavo LASF Tarybos narius, jog visi sporto klubai pateik÷ LASF visus
reikiamus dokumentus, reikalingus tapti teis÷tu LASF nariu.
Siūlyta: Gavus sporto klubų LASF naryst÷s mokestį, tvirtinti šių sporto klubų narystę LASF: AG
Racing VŠĮ; MGEAR Utenos sporto klubas; Artas racing sporto klubas;
Xtra racing VŠĮ; 4 STAM VŠĮ; Autoralis ASK; BB klub VŠĮ.; Pach's racing ASK į LASF narius.

Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: priimti sporto klubus: AG Racing VŠĮ; MGEAR Utenos sporto klubas; Artas racing sporto klubas;
Xtra racing VŠĮ; 4 STAM VŠĮ; Autoralis ASK; BB klub VŠĮ.; Pach's racing ASK į LASF narius.

II. D÷l LASF asocijuotų narių pri÷mimo.
R Austinskas pristat÷ 16 sporto klubų, norinčių tapti asocijuotais LASF nariais:
1
2
3
4

Kauno visureigių sporto klubas
VšĮ.
Laukinis karpis VŠĮ.
4x4 Pajūris
Turbo v÷žliai

5

Traseras SK

6
7
8
9
10
11
12
13

Adampolio autosportas VŠĮ.
Spirited team VŠĮ.
AEGN engineering
Rato centras racing
Promo sportas UAB
Žaibelis VŠĮ.
Saugus ratas VŠĮ.
Megasportas VŠĮ.

14
15

VIP motorsport
Parasportas VŠĮ.

16

Klasikiniai varikliai VŠĮ.

Vitalijus
Kavaliauskas
Algirdas Vilius
Algimantas Rimas
Gintaras Prakapas
Darius
Baltramiejūnas
Ramūnas
Čapkauskas
Albinas Miskialovič
Artūras Ežerskis
Mindaugas Aldonis
Darius Jonušis
Edvinas Preckailo
Juozas Žimkus
Glebas Sobčiukas
Edmundas
Kriščiūnas
Arūnas Strumskis
Ernestas
Mlinkauskas

Siūlyta: priimti klubus: Kauno visureigių sporto klubas VšĮ; Laukinis karpis VŠĮ;
4x4 Pajūris; Turbo v÷žliai; Traseras SK; Adampolio autosportas VŠĮ; Spirited team VŠĮ; AEGN engineering;
Rato centras racing; Promo sportas UAB; Žaibelis VŠĮ; Saugus ratas VŠĮ; Megasportas VŠĮ; VIP motorsport;
Parasportas VŠĮ; Klasikiniai varikliai VŠĮ. į LASF asocijuotus narius.

Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: priimti klubus: Kauno visureigių sporto klubas VšĮ; Laukinis karpis VŠĮ;
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4x4 Pajūris; Turbo v÷žliai; Traseras SK; Adampolio autosportas VŠĮ; Spirited team VŠĮ; AEGN engineering;
Rato centras racing; Promo sportas UAB; Žaibelis VŠĮ; Saugus ratas VŠĮ; Megasportas VŠĮ; VIP motorsport;
Parasportas VŠĮ; Klasikiniai varikliai VŠĮ. į LASF asocijuotus narius.

Taip pat Romas Austinskas, motyvuodamas, jog sporto klubų prašymus tapti asocijuotais LASF
nariais turi tvirtinti LASF Taryba, papraš÷, jog Tarybos nariai suteiktų įgaliojimus LASF
prezidentui Romui Austinskui iki artimiausio LASF Tarybos pos÷džio vizuoti asocijuotais nariais
norinčių tapti klubų paraiškas, kad sportininkams gal÷tų būti išduotos licencijos, o sekančiame
pos÷dyje, būtų patvirtinta asocijuota LASF naryst÷.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: suteikti įgaliojimus LASF prezidentui Romui Austinskui iki artimiausio LASF Tarybos
pos÷džio vizuoti asocijuotos LASF naryst÷s paraišką ir, tokiu atveju, leisti išduoti sportininkų
licencijas.
III. D÷l LASF tarybos teikimo suvažiavimui, skirti LASF Garb÷s vardo apdovanojimą S. Brunzai.
R. Austinskas ir D. Večerskis pateik÷ LASF tarybai S. Brunzos sportinių pasiekimų aprašymą. Taip
pat išd÷st÷ visiems gerai žinomus faktus, kad S. Brunza teb÷ra didžiulę įtaką visuomen÷je darantis
asmuo, tokiu būdu atstovaudamas visą automobilių sporto bendruomenę, S. Brunza aktyviai garsina
automobilių sporto vardą
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: teikti S. Brunzos kandidatūrą LASF suvažiavimui d÷l LASF Garb÷s vardo suteikimo.
IV. D÷l LASF Narių suvažiavimo datos ir preliminarios dienotvark÷s patvirtinimo.
R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog 2008 metų kovo 29 dieną, Kaune siūloma surengti
eilinį LASF narių suvažiavimą. Taip pat LASF prezidentas pristat÷ LASF narių suvažiavimo
dienotvark÷s projektą.
Siūlyta: patvirtinti LASF narių eilinio suvažiavimo datą – 2008-03-29 ir dienotvark÷s projektą
SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKöS PROJEKTAS
I.

PREZIDENTO IR LASF TARYBOS ATASKAITA

II.

REVIZIJOS KOMISIJOS ATASKAITA

III.

ASOCIACIJOS METINöS FINANSINöS ATSKAITOMYBöS TVIRTINIMAS
ATSIŽVELGIANT Į AUDITO IR REVIZIJOS KOMISIJOS ATASKAITĄ
2008 METŲ LASF PAJAMŲ – IŠLAIDŲ SĄMATOS IR STOJAMOJO IR

IV.

METINIO MOKESČIO BEI ASOCIJUOTŲ LASF NARIŲ TIKSLINIŲ ĮNAŠŲ
FEDERACIJOS VEIKLAI REMTI DYDŽIO PAPILDYMO TVIRTINIMAS
V.

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO KODEKSO PAPILDYMO
PATVIRTINIMAS

VI.

APELIACINIO TEISMO PIRMININKO IR APELIACINIO TEISMO
ARBITRŲ RINKIMAI

VII.

TEIKIAMO KANDIDATO „LASF GARBöS VARDO“ APDOVANOJIMUI
GAUTI TVIRTINIMAS

Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF narių eilinio suvažiavimo datą – 2008-03-29 ir dienotvark÷s projektą.
V. D÷l vienkartinių vairuotojo „ E „ kategorijos LASF licencijų ir jų išdavimo tvarkos bei
mokesčio ir tarptautinių licencijų žym÷jimo pakeitimo.
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R. Austinskas informavo LASF Tarybą, kad kiekvienais metais atsiranda asmenų, norinčių
dalyvauti B lygos varžybose, tačiau neturinčių LASF išduotų „E“ kategorijos vairuotojų licencijų.
Tod÷l siūlo įteisinti vienkartinę, vieną dieną galiojančią E kategorijos licenciją.
Ir pristat÷ pakoreguotą „LASF licencijų išdavimo tvarką ir reikalavimus gauti“ (pridedama).
D. Večerskis papild÷, jog 2008 metais pakito FIA reikalavimai, tod÷l tarptautinių licencijų
žym÷jimas 2008 metais bus toks: B raid÷ žym÷s žiedines lenktynes, R raid÷ žym÷s ralio (ir kitas
pavienių startų) lenktynes, C raid÷ žym÷s kroso bei rali – kroso lenktynes ir atsiranda nauja
taptautinių licencijų kategorija – D. Ši kategorija yra pritaikyta specialioms varžyboms, ir galios tik
specialiųjų varžybų metu, kalb÷jo D. Večerskis.
Taip pat LASF generalinis sekretorius pamin÷jo, jog vienkartin÷s licencijos bus išduodamos tik tuo
atveju, jeigu organizatorius iš anksto bus pasirūpinęs dalyvių draudimu. Vienkartin÷s licencijos
kaina siūlyta – 20 litų.
D. Večerskis pamin÷jo ir kitas korekcijas LASF licencijų išdavimo tvarkoje.
Siūlyta: patvirtinti pataisymus dokumente „LASF licencijų išdavimo tvarka ir reikalavimai LASF
licencijoms gauti“. Teikti LASF narių suvažiavimui tvirtinti vienkartin÷s „E“ kategorijos licencijos
mokestį – 20 litų;
Balsuota: bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti pataisymus dokumente „LASF licencijų išdavimo tvarka ir reikalavimai LASF
licencijoms gauti“. Teikti LASF narių suvažiavimui tvirtinti vienkartin÷s „E“ kategorijos licencijos
mokestį – 20 litų;
VI. D÷l LASF darbuotų premijavimo už 2007 metus patvirtinimo.
R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog LASF sekretoriatas 2007 metais gali būti vertinamas
teigiamai. Taip pat LASF surinko daugiau nei buvo planuota, taip pat neišnaudotas darbo
užmokesčiui numatytas biudžetas, tod÷l yra galimyb÷ paskatinti LASF darbuotojus premijomis.
LASF prezidentas pasiūl÷ LASF Tarybai patvirtinti 10000 litų sumos paskirstymą LASF
darbuotojams. Siūlyta: patvirtinti 10000 litų sumos paskirstymą LASF darbuotojams.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: : patvirtinti 10000 litų sumos paskirstymą LASF darbuotojams.
VII. D÷l dopingo kontrol÷s autosporte ir bendradarbiavimo su VšĮ „Antidopingo agentūra“.
R. Austinskas informavo, kad d÷l to jog FIA n÷ra pasirašiusi Tarptautin÷s antidopingo kodekso,
KKSD ketina imtis priemonių – finansavimo sumažinimo.
Reaguodama į tai LASF susisiek÷ tiek su FIA, tiek su pasauline asociacija WADA, be to LASF
kreip÷si pagalbos į juristus. Kartu su teisininkais paruoštame ir į KKSD pateiktame rašte teisiškai
pagrindžiama, kad FIA naudojasi WADA numatyta galimyb÷ Tarptautinei federacijai prisijungti
prie pasaulinio anti-dopingo kodekso priimant analogiškas taisykles. O FIA anti-dopingo taisykl÷s
būtent tokiu principu ir yra parengtos, tod÷l FIA negali būti laikoma „anti-dopingo kodekso
nesilaikančia organizacija“.
Pos÷džio dienai jokio atsakymo iš KKSD nesulaukta. Taip pat, neatmetama galimyb÷, kad LASF
tur÷s imtis kitų teisinių priemonių norint apginti LASF sportininkų interesus ir prestižą.
Taip pat LASF Prezidentas ir generalinis sekretorius buvo susitikę su VšĮ „Antidopingo agentūra“
direktore ir aptartos bendradarbiavimo sąlygos. Kadangi automobilių sporte galioja WADA
įtvirtinti prevencijos, kovos su draudžiamasis preparatais principai, LASF sutinka, kad min÷ta
įstaiga savo sprendimu atliktų sportininkų patikrinimus, d÷l to, šiai KKSD įstaigai bus perduoti
LASF sportininkų ir trenerių kontaktai.
Taip pat, jei manys, kad tai tikslinga LASF gal÷s samdyti min÷ta įstaigą, kad būtų atlikti papildomi
patikrinimai, už kuriuos tur÷s susimok÷ti pati LASF.
LASF Generalinis sekretorius informavo, kad visi sportininkai išsiimdami licencijas pasižada
nevartoti draudžiamų preparatų, taip pat LASF puslapyje kelis kartus buvo patalpinta informacija
apie draudžiamus preparatus.
VIII. D÷l LARAČ čempionato dalyvių registracijos mokesčio patvirtinimo.
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Š. Liesis informavo LASF Tarybą, kad ralio komitetas pri÷m÷ sprendimą, LASF‘e rinkti LARAČ
čempionato dalyvių registracijos mokestį – 200 litų, kuris bus kaupiamas ir sezono pabaigoje šie
pinigai bus panaudoti sezono uždarymo iškilm÷ms organizuoti.
Siūlyta: Teikti LASF suvažiavimo tvirtinimui LARAČ čempionato dalyvių registracijos mokestį –
200 litų. Surinkti pinigai bus panaudoti ralio čempionato sezono uždarymo iškilm÷ms organizuoti.
Balsuota: už – 6;
Susilaik÷ – 1.
Nutarta: rinkti LARAČ čempionato dalyvių registracijos mokestį – 200 litų, sezono uždarymo
iškilm÷ms organizuoti.
IX. D÷l „Autosporto“ ir „15min“ bendradarbiavimo siūlymų 2008m.
R. Austinskas informavo, jog žurnalas „Autosportas“, kurį leidžia spaustuv÷ „ARX Baltica“,
rašantis apie Lietuvos automobilių sportą, nušviečiantis visas automobilių sporto aktualijas prašo
LASF‘o paramos.
Taip pat dienraštis „15 minučių“ planuoja 2008 metais leisti specialius ralio laikraščius prieš
kiekvienas ralio varžybas. Specialus leidinys būtų dalinamas nemokamai prieš ir per varžybas.Jame
būtų talpinama ir platesn÷ LASF informacija. Dienraštis prašo 1500 litų LASF‘o paramos žiemos
ralio laikraščiui leisti.
G. Smetonis pritaria id÷jai paremti laikraščius, rašančius apie Lietuvos automobilių sportą, tačiau
teiravosi ar negal÷tų bent 1 LASF dirbantis žmogus kuruoti straipsnių rašymą bei informacijos
pateikimą žurnalistams.
D. Večerskis atsak÷, jog LASF darbuotojai turi atlikti savo tiesiogines pareigas ir vargu ar gali
redaguoti žurnalistų straipsnius. Be to, informavo, kad dienraštis „15min“ atsiunt÷ artimiausio ralio
laikraščio turinį ir atsižvelg÷ į išsakytas pastabas. Taip pat, laisvalaikio metu, LASF generalinis
sekretorius paraš÷ LASF aktualijas liečiantį straipsnį.
Siūlyta: skirti 6000 litų skirti metinę paramą žurnalui „Autosportas“;
1500 litų pirmąjam dienraščio „15 minučių“ ralio laikraščiui paremti.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: skirti 6000 litų skirti metinę paramą žurnalui „Autosportas“.
1500 litų pirmąjam dienraščio „15 minučių“ ralio laikraščiui paremti.
a) D÷l LASF prezidento ir LASF generalinio sekretoriaus susitikimų Vilniuje ir rinkimų
„Lenktyninkas nr. 1“ išlaidų samatos patvirtinimo.
R. Austinskas informavo LASF Tarybą, jog 2007 metų gruodžio m÷nesį buvo gautas raštas iš
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento, d÷l šių tarnybų darbo automobilių sporto
varžybų metu.
Vilniuje vykusiame susitikime LASF prezidentas ir generalinis sekretorius buvo susitikę su min÷to
departamento atstovais, pateik÷ LASF ir FIA reglamentuojančius dokumentus, kuriuose kalbama
apie šių tarnybų darbą automobilių sporto varžybose.
Departamento atstovai išreišk÷ nuomonę, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą. LASF vadovai
įsipareigojo parengti „Sportinio automobilio gidą“, kuriame bus aprašytas sportinis automobilis ir
kita informacija.
E. Torrau pasiteiravo kod÷l SVO komitetas nebuvo informuotas paie gautą raštą?
R. Austinskas atsak÷, jog raštas buvo adresuotas jam, taip pat susitikime buvo sprendžiami
strateginiai klausimai, o ne konkrečių varžybų problemos.
R. Austinskas informavo LASF Tarybos narius, kad 2007 metų gruodžio m÷nesį buvo vykdomi
„Lenktyninko nr. 1“ rinkimai, šio renginio išlaidų samata – 3280 litų.
Siūlyta: patvirtinti „Lenktyninko nr. 1“ renginio išlaidų samatą.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti „Lenktyninko nr. 1“ renginio išlaidų samatą.
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b) D÷l LASF teis÷jų licencijų galiojimo pratęsimo.
G. Smetonis informavo LASF Tarybos narius, jog kiekvienais metais gruodžio 31 dieną baigiasi
LASF licencijų galiojimas. Tačiau kadangi per tokį trumpą laiką labai sud÷tiga išsiimti naujas
licencijasi bei įvykdyti teis÷jų kvalifikacijų atestacijas. Tod÷l jis kreipiasi į LASF tarybą
prašydamas, kad ji pratęstų LASF teis÷jų tur÷jusių licencijas 2007 metais, licencijų galiojimą iki
2008 sausio 31 dienos.
Siūlyta: 2007 metų LASF teis÷jų licencijų galiojimą pratęsti iki 2008-01-31 dienos.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: LASF teis÷jų licencijų galiojimą pratęsti iki 2008-01-31 dienos.
c) D÷l LASF teis÷jų kelion÷s į FIA seminarą.
R. Austinskas praneš÷, kad kiekvienais metais FIA organizuoja seminarus, kuriuose pristatomos
kroso bei rali – kroso naujov÷s. Pasitarus su teis÷jų ir kroso komitetu siūlyta į seminarą siūsti
Šarūną Liesį ir Algirdą Bilevičių.
Siūlyta: į seminarą siūsti Šarūną Liesį ir Algirdą Bilevičių.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: į seminarą siūsti Šarūną Liesį ir Algirdą Bilevičių.
Š. Liesis informavo LASF Tarybą, jog ralio komitetas gavo raštą iš J. Balčiūno, kuriame prašoma
perkelti ralio „Aukštaitija 2008“ datą į rugs÷jo m÷nesio pabaigą. Organizatoriaus motyvacija buvo
tai, jog r÷m÷jai iki numatytos datos neskirs pilnos finansin÷s paramos, taip pat ši data sutampa su
Pekine vyksiančiomis olimpin÷mis žaidyn÷mis. Ralio komiteto pirmininkas informavo, jog ralio
komitetas šio prašymo nepatenkino.
Siūlyta: atsižvelgiant į ralio komiteto sprendimą, neperkelti ralio „Aukštaitija 2008“ datos.
Bendru susitarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: atsižvelgiant į ralio komiteto sprendimą, neperkelti ralio „Aukštaitija 2008“ datos.
d) D÷l Lietuvos automobilių sporto kodekso redagavimo komisijos sudarymo.
R. Austinskas LASF Tarybos nariams pasiūl÷, jog reikia sudaryti komisiją, kuri paruoštų Lietuvos
automobilių sporto kodekso papildymus ir suderinimus su FIA sporto kodeksu. Papildymai būtų
tvirtiname LASF suvažiavime.
Komisija:
1. Večerskis;
2. D. Grinbergas
3. R. Austinskas
4. Š. Liesis
Nutarta: Patvirtinti Lietuvos automobilių sporto kodekso redagavimo komisiją, susidedančią iš D.
Večerskio, D. Grinbergo, R. Austinsko, Š. Liesio
e) D÷l naujų sportininkų egzaminavimo komisijos sudarymo.
LASF prezidentas papraš÷ tarybos narių, jog būtų pasiūlyti žmon÷s į LASF licencijų išdavimo
komisiją, kuri spręstų nenumatytus klausimus ir kurios atstovai egzaminuotų naujus sportininkus
norinčius gauti LASF licencijas. Siūlomi kandidatai:
1. D. Večerskis;
2. Š. Liesis;
3. T. Majauskas;
4. S. Stanaitis;
5. G. Smetonis;
6. A. Bilevičius.
Siūlymams bendru susitarimu pritarta.
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Iš viso: protokolo lapų – 7

Pos÷džio pirmininkas

Romas Austinskas

Pos÷džio sekretor÷

Egl÷ Bukinait÷
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