
1 

 
 

 

Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2013-18 

2013-11-26 
 

 
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2013-11-26 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 19.15 val. 
Dalyvavo:  
LASF Prezidentas -  Gintaras Furmanavičius; 
LASF Viceprezidentas – Rolandas Dovidaitis; 
Komitetų pirmininkai  - Antanas Kyguolis, Aloyzas Jurdonas, Algirdas Gricius, Šarūnas 

Liesis, Gediminas Grigaitis, Darius Grinbergas, Eduardas Jakas, Romualdas Mažuolis, Vidmantas 
Dailidė, Ramūnas Savickas. 

Nedalyvavo: Rolandas Šležas, Darius Jonušis. 
Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa 

Jakienė, ASK Vilkyčiai  pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio pirmininkas  – Gintaras Furmanavičius. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I.  Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimas 2014 m. automobilių sporto sezonui, kalendoriaus tvirtinimas.  
2. Dėl Pasaulio ralio čempionato (WRC) organizavimo. 
3. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (LASVOVT) 

bei jų priedų tvirtinimas.  
4. Senjorų komiteto kreipimasis dėl nusipelniusių sporto veteranų apdovanojimo jubiliejų 

proga 2013 m. spalio-gruodžio mėn. ir 2014 metais.  
4.1. Senjorų komiteto kreipimasis dėl 6000 Lt paramos skyrimo knygos „Nuo rato iki 

greičio rekordų“  IV tomo leidybai. 
4.2. Informacija apie Kalėdinį slalomą. 
5. 4x4 komiteto pirmininko pranešimas. 
6. Kroso komiteto pirmininko kreipimasis dėl Europos rali kroso Challenge Vilkyčiuose 

finansavimo. 
7. Kiti klausimai.  
7.1. Informacija apie atliktus Spinter tyrimus. 
7.2. Informacija apie teismus. 
7.3. Informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2013-11-21 d. rašto 

dėl ralio Vilnius 2013 organizatorių įsiskolinimų už kelius. 
7.4. Informacija dėl automobilių sporto veterano Viktoro Severino 100-mečio paminėjimo 

Kauno sporto muziejuje 2013-12-08 d. 
Siūlyta:  7.5. klausimu įtraukti 2013 m. Baigiamojo LASF Tarybos posėdžio preliminarios 

datos tvirtinimas ir patvitinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos pos ėdžio darbotvarkę: 
1. Pasirengimas 2014 m. automobilių sporto sezonui, kalendoriaus tvirtinimas.  
2. Dėl Pasaulio ralio čempionato (WRC) organizavimo. 
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3. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 
(LASVOVT) bei j ų priedų tvirtinimas.  

4. Senjorų komiteto kreipimasis dėl nusipelniusių sporto veteranų apdovanojimo 
jubiliej ų proga 2013 m. spalio-gruodžio mėn. ir 2014 metais.  

4.1. Senjorų komiteto kreipimasis dėl 6000 Lt paramos skyrimo knygos „Nuo rato iki 
greičio rekordų“   IV tomo leidybai. 

4.2. Informacija apie Kalėdinį slalomą. 
5. 4x4 komiteto pirmininko pranešimas. 
6. Kroso komiteto pirmininko kreipimasis dėl Europos rali kroso Challenge 

Vilky čiuose finansavimo. 
7. Kiti klausimai.  
7.1. Informacija apie atliktus Spinter tyrimus. 
7.2. Informacija apie teismus. 
7.3. Informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2013-11-21 d. 

rašto dėl ralio Vilnius 2013 organizatorių įsiskolinimų už kelius. 
7.4. Informacija dėl automobilių sporto veterano Viktoro Severino 100-mečio 

paminėjimo Kauno sporto muziejuje 2013-12-08 d. 
7.5. 2013 m. baigiamojo LASF Tarybos posėdžio preliminarios datos tvirtinimas. 
 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas. 
 
1. Klausimas. Pasirengimas 2014 m. automobilių sporto sezonui, kalendoriaus 

tvirtinimas. 
Komitetų pirmininkai pateikė informaciją apie pasirengimą 2014 metų automobilių sporto 

sezonui ir pateikė 2014 metų automobilių sporto šakų čempionatų kalendorius. 
Siūlyta:  Patvirtinti 2014 metų automobilių sporto šakų čempionatų kalendorių. 
Balsuota: “Už” – 12 (vienbalsiai). 
Nutarta: Patvirtinti 2014 m. automobili ų sporto šakų kalendorių. 
 
2. Klausimas. Dėl Pasaulio ralio čempionato (WRC) organizavimo. 
Prezidentas G.Furmanavičius informavo Tarybos narius apie pasirengimą organizuojant 

Pasaulio ralio čempionato (WRC) etapą Lietuvoje, kuris vyks 2014 metų birželio 27-29 dienomis. 
Atsižvelgdamas į tarptautinę tokių varžybų organizavimo praktiką, pateikė siūlymą:  

Lygiomis dalimis, kartu su Viešąją įstaiga „Promo events“ (juridinio asmens kodas 
302566199) bei UAB „Macrofinance“ (juridinio asmens kodas 302732475), steigti Viešąją įstaigą 
„Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ ir neterminuotai perduoti visas ralio čempionatų 
organizatoriaus teises bei įgalinimus, organizuojant pasaulio ralio čempionato etapus ar atskirus jo 
greičio ruožus, vyksiančius ar numatomus vykti Lietuvos teritorijoje. 

Balsuota: Už – 11, Prieš – 1; Susilaikė – 0. 
Nutarta: Lygiomis dalimis, kartu su Viešąją įstaiga „Promo events“ (juridinio 

asmens kodas 302566199) bei UAB „Macrofinance“ (juridinio asmens kodas 302732475), steigti 
Viešąją įstaigą „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ ir neterminuotai perduoti visas ralio 
čempionatų organizatoriaus teises bei įgalinimus, organizuojant pasaulio ralio čempionato etapus 
ar atskirus jo greičio ruožus, vyksiančius ar numatomus vykti Lietuvos teritorijoje. 

 
3. Klausimas. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių (LASVOVT) bei j ų priedų tvirtinimas. 
Atsižvelgiant iki 2013-11-20 d. gautus pasiūlymus dėl LASVOVT, siūlyta balsuoti: 
1. Dėl LASVOVT 2 str. 1d. 14 ir 15 p. pakeitimų: 
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Kas už tai, kad LASVOVT (projekto Nr.2)  2 str. 1 d. 14 p. palikti sąvoką ir jos 
apibrėžimą - „Atviros varžybos - tai varžybos, kuriuose dalyvauja kitų FIA ASF sportininkai su savo 
ASF licencijomis. Jei varžybos yra nacionalinio čempionato ar kitos varžybų serijos dalis, kitos šalies 
ASF licencijos turėtojas nebus klasifikuojamas nacionalinio čempionato ar kitos serijos įskaitoje. 
Nacionalinės varžybos negali būti skelbiamos atviromis.” 

Balsuota: „Už“ – 3. 
Kas už tai, kad LASVOVT  2 str. (projekto Nr.2)   1 d. 15 p. punkte esančią sąvoką ir jos 

apibrėžimą išdėstyti taip:  „Nacionalinės varžybos - tai varžybos, kurios organizuojamas pagal LASK, 
LASVOVT bei LASF atitinkamų automobilių sporto šakų varžybų reglamentus, bei kitus Lietuvos 
automobilių sporto varžybas reglamentuojančius dokumentus. Nacionalinėse varžybose dalyvauja 
sportininkai turintys LASF išduotą vairuotojo licenciją. Profesionalūs sportininkai ar dalyviai turintys 
Europos Sąjungos ASF ar kitos FIA nurodytos šalies ASF licencijas, gali dalyvauti ir rinkti taškus 
nacionalinėse varžybose, jei jų dalyvavimo nacionalinėse varžybose sąlygas ir tvarką nustato LASF 
atitinkamos sporto šakos varžybų reglamentai (taisyklės).“ 

Balsuota“ „Už“ – 9. 
Nutarta: Panaikinti LASVOVT projekte 2 str. 1 d. 14 p. esančią sąvoką „Atviros 

varžybos“ ir jos apibr ėžimą, ir vietoj jos patvirtinti LASVOVT 2 str. 1 d. 14 p. „Nacionalinės 
varžybos - tai varžybos, kurios organizuojamas pagal LASK, LASVOVT bei LASF atitinkam ų 
automobilių sporto šakų varžybų reglamentus, bei kitus Lietuvos automobilių sporto varžybas 
reglamentuojančius dokumentus. Nacionalinėse varžybose dalyvauja sportininkai turintys LASF 
išduotą vairuotojo licenciją. Profesionalūs sportininkai ar dalyviai turintys Europos Sąjungos 
ASF ar kitos FIA nurodytos šalies ASF licencijas, gali dalyvauti ir rinkti taškus nacionalin ėse 
varžybose, jei jų dalyvavimo nacionalinėse varžybose sąlygas ir tvarką nustato LASF 
atitinkamos sporto šakos varžybų reglamentai (taisyklės).“ 

 
2.  Dėl LASVOVT 2 str. 1 d. 31 p.: 
Kas už tai, kad B lygoje sportininkai privalėtų dėvėti automobilių sporto sportininko 

ekipiruotę (įskaitant ir šalmus), kuri gali būti su pasibaigusia homologacija. 
Balsuota: „Už“ – 8. 

                    Kas už tai, kad B lygoje sportininkams būtų rekomenduojama dėvėti automobilių sporto 
sportininko ekipiruotę (įskaitant ir šalmus), kuri gali būti su pasibaigusia homologacija. 

Balsuota: „Už“ – 3. 
Nutarta: LASVOVT 2 str. 1 d. 31 p. išdėstyti taip: 31) „B lyga“ - tai automobili ų 

sporto šakų klasifikuojamos varžybos, kuriuose dalyviai turi nacionalinę E ar aukštesnės 
kategorijos Vairuotojo licencijas, dalyvauja automobiliais, kurie turi LASF išduotus sportini ų 
automobilių techninius pasus ir, kurių techninius reikalavimus nustato atskirų sporto šakų 
komitetai, privalo dėvėti automobilių sporto sportininko ekipiruotę (įskaitant ir šalmus), kuri 
gali būti su pasibaigusia homologacija. Trasos trumpesnės ir lėtesnės, nei skirtos „A lygos“ 
varžyboms bei  įrengtos taip, kad užtikrintų automobilių ir dalyvi ų saugumą. Detalesni 
reikalavimai ir/ar ribojimai d ėl Vairuotoj ų licencijų kategorijų, dėl trasos saugumo, automobilių 
techninių reikalavimų, bei dalyvių ekipiruot ės yra aprašomi varžybų reglamentuose, 
techniniuose reikalavimuose ir/ar papildomuose nuostatuose, skiriant ypatingą dėmesį varžybų 
dalyvių bei žiūrovų saugumui. 4x4 automobilių sporto šakos Komiteto organizuojamose 
varžybose, reikalavimai dėl trasos saugumo, automobilių techninių reikalavimų, bei dalyvių 
ekipiruot ės yra aprašomi šios sporto šakos varžybų reglamentuose, techniniuose reikalavimuose. 

 
3. Dėl LASVOVT 2 str. 1 d.. 30-31 p. papildymo: 
Kas už tai, kad LASVOVT 2 str. 1 d. 30 ir 31 p. papildyti sakiniu: 4x4 automobilių sporto 

šakos Komiteto organizuojamose varžybose, reikalavimai dėl trasos saugumo, automobilių techninių 
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reikalavimų, bei dalyvių ekipiruotės yra aprašomi šios sporto šakos varžybų reglamentuose, 
techniniuose reikalavimuose. 

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: Papildyti LASVOVT 2 str. 1 d.. 30-31 p. sakiniu: 4x4 automobilių sporto 

šakos Komiteto organizuojamose varžybose, reikalavimai dėl trasos saugumo, automobilių 
techninių reikalavimų, bei dalyvių ekipiruot ės yra aprašomi šios sporto šakos varžybų 
reglamentuose, techniniuose reikalavimuose. 

 
4. Dėl LASVOVT 23 str. 2 d. papildymo: 
Kas už tai, kad LASVOVT 23 str. 2 d. papildyti sakiniu: 4x4 sporto šakos varžybose 

Saugos planas nerengiamas. 
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai). 
Nutarta: LASVOVT 23 str. 2 d. papildyti sakiniu: 4x 4 sporto šakos varžybose 

Saugos planas nerengiamas. 
 
6. Dėl Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

(LASVOVT) ir priedo galutinio varianto tvirtinimo: 
Kas už tai, kad patvirtinti Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių (LASVOVT) ir  priedo galutinį variantą .  
Balsuota: „Už“-10 „Prieš“ - 0; „Susilaik ė“ – 1. 
Nutarta: patvirtinti Lietuvos automobili ų sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisykles (LASVOVT) ir j ų priedą. 
 
4. Klausimas. Senjorų komiteto kreipimasis dėl nusipelniusių sporto veteranų 

apdovanojimo jubiliejų proga 2013 m. spalio-gruodžio mėn. ir 2014 metais. 
Senjorų komiteto pirmininkas pristatė 2013 m. spalio-gruodžio mėn. ir 2014 metais 

planuojamus apdovanoti veteranus.  
Siūlyta:  klausimo svarstymą perkelti į sekantį LASF tarybos posėdį bei pakoreguoti 

LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatus punktu, kuris leistų LASF komitetams savarankiškai 
nuspręsti ir skirti tam tikros kategorijos LASF apdovanojimus. LASF suteikiamų apdovanojimų 
nuostatų projektą pateikti kitame LASF tarybos posėdyje.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
 
4.1. Senjorų komiteto kreipimasis dėl 6000 Lt paramos skyrimo knygos „Nuo rato iki 

greičio rekordų“   IV tomo leidybai. 
Siūlyta: Rengiant 2014 metų biudžeto projektą, atsižvelgiant į LASF finansines 

galimybes, apsvarstyti gauta prašymą skirti 6000 Lt knygos  „Nuo rato iki greičio rekordų“ IV tomo 
leidybai ir/ar jos egzempliorių įsigijimui. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Rengiant 2014 metų biudžeto projektą, atsižvelgiant į LASF finansines 

galimybes, apsvarstyti gauta prašymą skirti 6000 Lt knygos  „Nuo rato iki greičio rekordų“ IV 
tomo leidybai ir/ar jos egzempliorių įsigijimui. 

 
4.2. Informacija apie Kalėdinį slalomą. 
Senjorų komiteto pirmininkas informavo, kad 2014 metais planuojama organizuoti tris 

sporto Senjorų slalomo etapus. Prašoma skirti po 500 Lt sporto Senjorų slalomo pravedimui.  
Siūlyta:  Senjorų komiteto pirmininkui pateikti konkretų prašymą Tarybai, kokias 2014 

Senjorų slalomo pravedimo išlaidas turėtų padengti LASF. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
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Nutarta: Senjorų komiteto pirmininkui pateikti konkret ų prašymą Tarybai, kokias 
2014 Senjorų slalomo pravedimo išlaidas turėtų padengti LASF..    

Senjorų komiteto pirmininkas informavo, kad 2013-12-15  (sekmadienį) UAB „Auto 
ABC“ Islandijos plente 15, Kaune vyks tradicinės 2013 m. Lietuvos automobilių sporto meistrų – 
veteranų, teisėjų – veteranų, rėmėjų, LAK narių ir svečių Kalėdinio slalomo varžybos. Pakvietė 
Tarybos narius atvykti į šias varžybas. 

 
5. Klausimas. 4x4 komiteto pirmininko pranešimas. 
4x4 komiteto pirmininkas G. Grigaitis pateikė informaciją apie 2013 metais vykusias 

varžybas, varžybų specifiką bei su kokiomis problemomis tenka susidurti  rengiant šias varžybas.  
 
6. Klausimas. Kroso komiteto pirmininko kreipimasis dėl Europos rali kroso 

Challenge Vilkyčiuose finansavimo. 
Kroso komiteto pirmininkas A. Jurdonas informavo, kad LASF prašymu, FIA autokroso 

(offroad) komisija suteikė teisę ASK Vilkyčiai (pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas) 2014-07-12/13 
dienomis organizuoti Lietuvoje Europos rali kroso Challenge etapą Vilkyčių raly-kroso trasoje. Į 
Tarybos posėdį buvo pakviestas ASK Vilkyčiai pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas.  

Kazimieras Gudžiūnas informavo Tarybą, kokie parengiamieji darbai Europos rali kroso 
Challenge Vilkyčiuose etapui jau įvykdyti šiais metais tam, kad būtų gauta FIA trasos licencija.  
Kazimieras Gudžiūnas pateikė Tarybai preliminarią varžybų sąmatą ir prašė Tarybos, rengiant kitų 
metų biudžetą, įvertinti šių varžybų svarbą Lietuvos automobilių sportui ir rasti galimybių skirti lėšų 
šių varžybų pravedimui.   

LASF Taryba nutarė ieškoti galimybių skirti lėšų Europos rali kroso Challenge etapo 
pravedimui 2014-07-12/13 dienomis Vilkyčių raly-kroso trasoje. 

 
7. Kiti klausimai.  
7.1. Informacija apie atliktus Spinter tyrimus. 
Prezidentas G. Furmanavičius informavo, kad atlikus Spinter tyrimus nustatyta, jog 

automobilių sportas yra trečioje vietoje. Atlikto tyrimo rezultatai buvo pateikti Tarybos nariams el. 
paštu.  

7.2. Informacija apie teismus. 
LASF teisininkas R. Rupkus informavo, jog Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje 

civilinėje byloje dėl Žiedinių lenktynių metu sudegusio automobilio Kačerginės Nemuno žiede, 2014-
01-20 d.  vyks baigiamosios kalbos.  

 
7.3. Informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2013-11-21 d. 

rašto dėl ralio Vilnius 2013 organizatorių įsiskolinimų už kelius. 
R. Rupkus informavo, kad 2013-11-26 d. gautas raštas Nr. (6.8)-18-3345, 2013-11-21 d. iš 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos dėl ralio "Vilnius-2013" metu sugadintų vietinių kelių 
dangų ir kitų kelio elementų Želvos sen., Ukmergės r.  

Siūlyta: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2013-11-21 d. raštą Nr. (6.8)-18-
3345  persiųsti Ralio komitetui. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta: 
Nutarta: Ukmerg ės rajono savivaldybės administracijos 2013-11-21 d. raštą Nr. 

(6.8)-18-3345  persiųsti Ralio komitetui. 
 

7.4. Informacija dėl automobilių sporto veterano Viktoro Severino 100-mečio 
paminėjimo Kauno sporto muziejuje 2013-12-08 d. 
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LASF generalinė sekretorė R. Jakienė informavo, kad 2013-12-08 d. 12 val.  Kauno sporto 
muziejuje vyks automobilių sporto veterano Viktoro Severino 100-mečio paminėjimas. LASF 
Prezidentas siūlė Tarybos nariams atvykti į šį renginį.  

 
7.5. 2013 m. baigiamojo LASF Tarybos posėdžio preliminarios datos tvirtinimas. 
Siūlyta: 2013 m. baigiamąjį LASF Tarybos posėdį organizuoti 2014-01-09 d. 18 val. 

Kaune. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: 2013 m. baigiamąjį LASF Tarybos posėdį organizuoti 2014-01-09 d. 18 val. 

Kaune. 
 

 
 
PRIDEDAMA: Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės (LASVOVT). 
 

Viso protokolo lapų: 6 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas      G. Furmanavičius 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 


