Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2014-04
2014-03-18

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2014-03-18 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 17.45 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius;
LASF viceprezidentai - Darius Jonušis, Rolandas Dovidaitis.
Komitetų pirmininkai - Antanas Kyguolis, Romualdas Mažuolis, Algirdas Gricius,
Šarūnas Liesis, Vidmantas Dailidė, Rolandas Šležas, Ramūnas Savickas.
Nedalyvavo:
Darius Grinbergas, Aloyzas Jurdonas, Eduardas Jakas, Gediminas Grigaitis.
Taip pat dalyvavo: LASF teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa
Jakienė.
Posėdžio pirmininkas – Gintaras Furmanavičius.
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė.
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas.
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Siūlyta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LAF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Klausimas: LASF narių priėmimas.
2. Klausimas. LASF tikrųjų narių, galinčių dalyvauti 2014-03-29 d. LASF tikrųjų
narių suvažiavime, sąrašo tvirtinimas.
3. Klausimas. LASVOVT 13 str. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 dalies papildymas ir
LASVOVT numatytų terminų dėl paraiškų priėmimo ir sutarčių sudarymo
terminų pratesimo.
4. Klausimas: Lietuvos kartingo federacijos prašymas dėl Kartingo sporto sportinės
valdžios delegavimo Lietuvos kartingo federacijai.
5. Klausimas: Žiedo komiteto ir SVO komiteto atsakymo projekto į VšĮ Nemuno
žiedas 2014-03-06 rašto Nr. 24, svarstymas.
6. Klausimas: Dėl Sportinių automobilių svėrimo svarstyklių atnaujinimo.
7. Klausimas: Lietuvos automobilių klubo pranešimas dėl LARČ III etapo ralio
„Vilnius 2014“ nevykdymo.
8. Klausimas: Oficialaus Lietuvos rally-kroso 2014 m. čempionato datų
patikslinimas.
9. Klausimas: TSK „Baltijos sporto“ prašymo svarstymas dėl išlaidų
kompensavimo Pauliui Pleskovui už dalyvavimą Europos kroso čempionate.
10. Klausimas. LASF Senjorų komiteto pirmininko teikimas dėl lėšų skyrimo
veteranų slalomo varžybų trims etapams organizuoti. Prašoma suma po 500 Lt.
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11. LASF Senjorų komiteto pirmininko teikimas patvirtinti sporto Senjorų sąrašą
apdovanojimams, kurie 2013 metais 10-12 mėnesiais šventė jubiliejinius
gimtadienius.
12. LASF Senjorų komiteto pirmininko teikimas dėl Romualdo Barkausko
laidotuvių išlaidų dalinio padengimo. Prašoma suma 2000 Lt.
13. Informacija dėl NEZ konferencijos pravedimo 2014-03-22/23 Vilniuje, Karolinos
konferencijų salėje.
14. Kiti klausimai:
14.1. Dėl Fast Lap atstovo Giedriaus Čenkaus paklausimo LASF prezidentui.
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
1. KLAUSIMAS. LASF narių priėmimas.
Eil. Nr.
1

Eil. Nr.
1
2
3
4

Kandidatas į LASF Tikruosius
Vadovas
narius
SK Autus
Darius Janušas

Kandidatas į LASF Asocijuotus
narius
Kauno automobilininkų klubas
VšĮ Toveros sportas
Klaipėdos r. ASK Žaibas
RS motorsport

Rekomenduoja
1. VšĮ Hairpin Racing
2. ASK Autorikona

Vadovas
Algirdas Gricius
Tomas Žalpys
Leonidas Ivanovas
Antanas Kyguolis

Siūlyta: Priimti į LASF tikruosius narius ir į LASF asocijuotus narius aukščiau
išvardintus juridinius asmenis.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: 1. Priimti į LASF tikruosius narius SK Autus.
2. Priimti į LASF asocijuotus narius šiuos juridinius asmenis: Kauno
automobilininkų klubas, VšĮ Toveros sportas, Klaipėdos r. ASK Žaibas, RS motorsport.
2. KLAUSIMAS. LASF tikrųjų narių galinčių dalyvauti 2014-03-29 d. LASF tikrųjų
narių suvažiavime sąrašo tvirtinimas.
1. LASF įstatų 4.3 p. ir 4.6 p. nustatyta tvarka LASF tikraisiais nariais tapo ar Tikrojo
nario narystę pratęsė 50 narių (priedas Nr.1).
Siūlyta: patvirtinti šį Tikrųjų narių sąrašą, turinčių teisę dalyvauti 2014-03-29 d. LASF
tikrųjų narių suvažiavime.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti Tikrųjų narių sąrašą, turinčių teisę dalyvauti 2014-03-29 d.
LASF tikrųjų narių suvažiavime (Priedas Nr. 1).
2. Vadovaujantis LASF įstatų 4.10.11 p. VšĮ „Egzotikos“ autosportas pateikė pareiškimą
dėl išstojimo iš LASF. LASF įstatų 4.4.1 p. LASF taryba nutarimu nutraukia Tikrojo nario narystę.
Siūlyta: balsuoti už VšĮ „Egzotikos“ autosportas pareiškimo tenkinimą ir Tikrojo nario
narystės nutraukimą.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
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Nutarta: tenkinti pareiškimą ir nutraukti VšĮ „Egzotikos“ autosportas Tikrojo nario
narystę.
3. KLAUSIMAS. LASVOVT 13 str. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 dalies papildymas ir
LASVOVT numatytų terminų dėl paraiškų priėmimo ir sutarčių sudarymo terminų pratesimo.
1. Atsižvelgiant į Sutarčių tarp LASF narių ir LASF rengimo specifiką, kontrolę,
teisėtumą, atsakomybę, siūloma LASVOVT 13 str. 2,3,4,5,6,7,8,10,14 dalis pakeisti ir papildyti, ir
galutinę 13 str. 2,3,4,5,6,7,8,10,14 dalių redakciją paskelbti taip:
2. LASF narys, norintis organizuoti ir vykdyti automobilių sporto varžybas, privalo turėti
finansinių išteklių įvykdyti varžybas reikiamame lygyje, neturėti finansinių įsiskolinimų, susijusių su jo
anksčiau organizuotomis varžybomis ir pateikti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo
taisyklėmis nustatytą paraišką Organizatoriaus licencijai gauti, bei varžybų organizavimo sutarties
projektą, parengtą pagal šių taisyklių priedą Nr.1. Paduodamas paraišką ir varžybų organizavimo
sutarties projektą asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs su šių taisyklių 3 str. 5 d. nurodytais norminiais
aktais bei įsipareigoja laikytis jų reikalavimų. Negalima rengti varžybų, neturint LASF išduoto
organizacinio leidimo (Organizatoriaus licencijos).
3. LASF narys paraišką Organizatoriaus licencijai gauti bei varžybų organizavimo
sutarties projektą pateikia atitinkamos sporto šakos Komitetui per LASF administraciją. Paraišką
Organizatoriaus licencijai gauti ir varžybų organizavimo sutarties projektą nacionalinių A lygos
čempionatų varžybų organizavimui ir vykdymui gali paduoti tik LASF Tikrasis narys.
4. LASF Tikrųjų narių paraiškos Organizatoriaus licencijai gauti ir varžybų organizavimo
sutarties projektai nacionalinių A lygos čempionatų varžybų organizavimui ir vykdymui turi būti
pateiktos iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos, jeigu atitinkamos sporto šakos Komitetas nenumatė
kitaip. Paraiškos Organizatoriaus licencijai gauti bei varžybų organizavimo sutarties projektai
nacionalinių A lygos čempionatų varžybų organizavimui ir vykdymui paduodamos tik sekančiais
metais planuojamoms organizuoti nacionalinių A lygos čempionatų varžyboms.
5. Kitų lygų varžyboms paraiškos Organizatoriaus licencijai gauti bei varžybų
organizavimo sutarties projektai organizuoti ir vykdyti varžybas gali būti teikiami iki ateinančių metų
kovo 1 dienos, jeigu atitinkamos sporto šakos Komitetas nenumatė kitaip. Kitų lygų varžyboms
paraišką Organizatoriaus licencijai gauti ir varžybų organizavimo sutarties projektą gali paduoti bet
kuris LASF narys (Tikrasis ar Asocijuotas). Paduodamas paraišką ir varžybų organizavimo sutarties
projektą asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs su šių taisyklių 3 str. 5 d. nurodytais norminiais aktais
bei įsipareigoja laikytis jų reikalavimų. (perkelta į šio straipsnio 2 dalį)
6. Atitinkamos sporto šakos Komitetas, gavęs paraišką Organizatoriaus licencijai gauti ir
varžybų organizavimo sutarties projektą, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo paraiškos
gavimo, jeigu atitinkamos sporto šakos Komitetas nenumatė kitaip, priima sprendimą tenkinti paraišką
Organizatoriaus licencijai gauti ar ją atmesti ir pritarti, arba nepritarti varžybų organizavimo sutarties
projektui. Komitetas priimdamas sprendimą tenkinti paraišką Organizatoriaus licencijai gauti ir pritarti
arba nepritarti varžybų organizavimo sutarties projektui, privalo įvertinti visas realias kandidato į
varžybų organizatorius galimybes: finansines varžybų organizavimo ir pravedimo galimybes, turimus
finansinius įsiskolinimus, kompetenciją ir kitas aplinkybes. Komitetas priimdamas paraišką
Organizatoriaus licencijai gauti ir varžybų organizavimo sutarties projektą, gali pareikalauti pateikti ir
papildomų duomenų, įrodančių kandidato į varžybų organizatoriaus finansinę padėti ir galimybes, jo
kompetenciją ir kita ir /arba nustatyti depozito sumą, kuri, neįvykdžius varžybų organizavimo sutartyje
numatytų sąlygų, būtų negrąžinama. Depozitinė suma varžybų organizatoriui grąžinama po Sutarties
sąlygų įvykdymo.
7. Teisė vykdyti varžybas patvirtinama kai: varžybų organizatorius sumoka LASF tikrųjų
narių suvažiavimo patvirtintus mokesčius (kitų metų LASF nario mokestį, jei paraiška Organizatoriaus
licencijai gauti pateikiama kitais metais organizuojamoms varžyboms, mokestį už Organizatoriaus
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licenciją, mokestį už nacionalinę trasos licenciją, mokestį už komercinės kompanijos, organizacijos,
produkto, ženklo (emblemos) ar vardo naudojimą varžybų pavadinime, (jei jis bus naudojamas),
sumokamas sporto šakos Komiteto nustatytas depozitas (jei toks buvo nustatytas) ir pasirašoma
varžybų organizavimo sutartis. Varžybų organizavimo sutartį pasirašo LASF prezidentas, pritarus
atitinkamos sporto šakos Komitetui (protokolinis pritarimas) bei suderinus su LASF tesininku ar LASF
generaliniu(e) sekretoriumi(e) (šių taisyklių priedas Nr.1).
8. Kandidatas į varžybų organizatorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
Komiteto sprendimo priėmimo tenkinti paraišką Organizatoriaus licencijai gauti, privalo sumokėti šio
straipsnio 7 dalyje nustatytus mokesčius ir pasirašyti varžybų organizavimo sutartį, jeigu atitinkamos
sporto šakos Komitetas nenustatė kitų terminų dėl mokesčių. Atitinkamos šakos sporto Komitetas
nustatydamas kitus terminus dėl mokesčių, privalo nustatyti nemažesnį terminą kaip: A lygos
varžybose - likus 45 kalendorinėm dienom iki varžybų pradžios; B lygos varžybose - likus 30
kalendorinių dienų iki varžybų pradžios; C lygos varžybose - likus 14 kalendorinių dienų iki varžybų
pradžios. Visi šie terminai privalo būti įrašyti į Varžybų organizavimo sutartį.
10. Kandidatas į varžybų organizatorius, negalėdamas laiku įvykdyti šio straipsnio 7-8
dalyje nustatytų reikalavimų dėl mokesčių, ne vėliau, kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Komiteto
sprendimo priėmimo tenkinti paraišką Organizatoriaus licencijai gauti, gali teikti prašymą Komitetui
dėl mokesčių mokėjimo termino pratęsimo. Komitetas gali pratęsti mokesčių mokėjimo terminą, tačiau
ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų nuo prašymo Komitetui pateikimo šio straipsnio 8 dalyje
nustatytam terminui. Terminas gali būti pratęsiamas tik vieną kartą.
13. Jei varžybų organizatorius nevykdo ar nesilaiko varžybas reglamentuojančiuose
aktuose nustatytos varžybų organizavimo tvarkos ir/ar terminų, atitinkamos sporto šakos Komitetas
teikia Tarybai teikimą dėl LASK 153 str. ar varžybų sutartyje numatytų sankcijų skyrimo. Taryba
LASK numatytas baudas Organizatoriui gali skirti ir be Komiteto teikimo.
14. Jei prasidėjus varžybų sezonui, varžybų organizatorius atsisako vykdyti varžybų
organizavimo sutartimi pavestas jam organizuoti ir vykdyti varžybas arba tokia teisė Tarybos nutarimu
iš jo atimta, Komitetas tuo atveju gali priimti kitų LASF narių paraiškas Organizatoriaus licencijai
gauti, nesilaikydamas šio straipsnio 4 ir 5 dalies nustatytų terminų, tačiau privalo įvertinti
Organizatoriaus licencijos gavimo terminus ir realaus pasirengimo varžyboms terminus. Kandidatas į
varžybų organizatorius privalo įvykdyti visus šio straipsnio 7 ir 8 dalies reikalavimus.
Siūlyta: Kas už tai, kad būtų patvirtinti pateikti LASVOVT 13 str. 2,3,4,5,6,7,8,10,14
dalių papildymai ir pakeitimai ir atitinkamai pakoreguotas LASVOVT priedas Nr.1.
Balsuota: Už – 9, Susilaikė – 1.
Nutarta: patvirtinti LASVOVT 13 str. 2,3,4,5,6,7,8,10,14 dalių papildymus ir
pakeitimus ir pakoreguotą LASVOVT priedą Nr.1.
2. Vadovaujantis LASVOVT 5 str. 4 d., kad LASF automobilių sporto kalendorius kitų
lygų automobilių sporto varžybomis gali būti papildomas iki kitų metų vasario 1 d. yra netikslus ir
nepilnas. Siūlyta :
Komitetams papildyti kitų lygų automobilių sporto varžybų kalendorius numatomomis
varžybomis likus ne mažiau kaip 6 savaitėm iki varžybų pradžios, bet ne vėliau kaip iki 2014 gegužės 1
d.
Balsuota: Už – 9, Susilaikė – 1.
Nutarta: Komitetams papildyti kitų lygų automobilių sporto varžybų kalendorius
numatomomis varžybomis likus ne mažiau kaip 6 savaitėm iki varžybų pradžios, bet ne vėliau
kaip iki 2014 gegužės 1 d.
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3. Šiai dienai nėra gauta 31 paraiška varžybų organizatoriaus licencijai gauti ir sutarčių
projektai organizuoti varžybas, numatytas oficialiame LASF varžybų kalendoriuje. Atsižvelgiant į tai,
kad LASVOVT buvo priimtas tik 2013 metų lapkričio mėnesį, Siūlyta :
Komitetams pratęsti paraiškų, varžybų organizatoriaus licencijai gauti, ir varžybų
organizavimo sutarčių projektų priėmimą likus ne mažiau kaip 6 savaitėm iki varžybų pradžios, bet ne
vėliau kaip iki 2014 gegužės 1 d.
Balsuota: Už – 9, Susilaikė – 1.
Nutarta: Komitetams pratęsti paraiškų, varžybų organizatoriaus licencijai gauti, ir
varžybų organizavimo sutarčių projektų priėmimą likus ne mažiau kaip 6 savaitėm iki varžybų
pradžios, bet ne vėliau kaip iki 2014 gegužės 1 d.
4. Atsižvelgiant į C lygos varžybų organizavimo ypatumus, Siūlyta: Kandidatams,
norintiems organizuoti C lygos varžybas 2014 metais, paraiškas varžybų organizatoriaus licencijai
gauti ir varžybų organizavimo sutarčių projektus Komitetams pateikti ne vėliau kaip 30 kalendorinių
dienų iki 2014 metais organizuojamų varžybų pradžios.
Balsuota: Už – 9, Susilaikė – 1.
Nutarta: Kandidatams, norintiems organizuoti C lygos varžybas 2014 metais,
paraiškas varžybų organizatoriaus licencijai gauti ir varžybų organizavimo sutarčių projektus
Komitetams pateikti ne kaip 30 kalendorinių dienų iki 2014 metais organizuojamų varžybų
pradžios.
4. KLAUSIMAS. Lietuvos kartingo federacijos prašymas dėl Kartingo sporto
sportinės valdžios delegavimo Lietuvos kartingo federacijai.
Vadovaujantis FIA statutu, FIA struktūra ir struktūriniams padaliniams deleguotomis
funkcijomis, bei LASK 193 str. LASF vykdomoji valdžia „LASF struktūra formuojama ir sporto
valdžia paskirstoma pagal LASF narių suvažiavime priimtus LASF įstatus.“ ir LASF įstatų 15.1. str.
„LKF yra savanoriška, savarankiška asociacija, narystės pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikoje
įregistruotus juridinius asmenis, kultivuojančius, propaguojančius ar remiančius kartingo sportą. LKF
yra LASF tikrasis narys, veikiantis pagal LKF įstatus ir kitus šių įstatų 1.3. p. nurodytus teisės aktus.“
Siūlyta: Lietuvos Kartingo federacijai suteikti sporto valdžią savarankiškai organizuoti Kartingo sporto
šakos darbą.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Lietuvos Kartingo federacijai suteikti sporto valdžią savarankiškai
organizuoti Kartingo sporto šakos darbą.
5. KLAUSIMAS. Žiedo komiteto ir SVO komiteto atsakymo projekto į VšĮ Nemuno
žiedas 2014-03-06 rašto Nr. 24, svarstymas.
R. Rupkus informavo, jog 2014-03-06 el. paštu LASF gavo VšĮ Nemuno žiedas raštą dėl
trasos „Nemuno žiedas“ tinkamumo LASF renginių vykdymui 2014 m. LASF prezidento nurodymu šis
raštas buvo persiųstas SVO ir Žiedo komitetams su reikalavimu pateikti atsakymo projektą ir paaiškinti
susidariusią situaciją, ir šio rašto atsiradimo aplinkybes.
SVO komiteto pirmininkas R. Mažuolis paaiškino dėl trasos „Nemuno žiedas“ apžiūros,
pagal telefoninį VšĮ „Nemuno žiedas“ direktoriaus prašymą. Ši apžiūra vyko neformaliai, be raštiško
VšĮ „Nemuno žiedas“ prašymo ir VšĮ „Nemuno žiedas“ pateiktas aktas yra tik rekomendacinio
pobūdžio, ir nėra įpareigojantis, nes VšĮ „Nemuno žiedas“ nėra LASF narys. Vadovaujantis LASF
įstatais nustatytomis LASF kompetencijos ribomis, LASF oficialius įpareigojimus gali teikti tik LASF
nariams.
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Siūlyta: Atsižvelgiant SVO komiteto pirmininko pateiktą paaiškinimą ir vadovaujantis
LASF įstatais nustatytomis LASF kompetencijos ribomis, įpareigoti LASF generalinę sekretorę Rasą
Jakienę pateikti atsakymą į VšĮ Nemuno žiedas 2014-03-06 raštą Nr. 24.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Atsižvelgiant SVO komiteto pirmininko pateiktą paaiškinimą ir
vadovaujantis LASF įstatais nustatytomis LASF kompetencijos ribomis, įpareigoti LASF
generalinę sekretorę Rasą Jakienę pateikti atsakymą į VšĮ Nemuno žiedas 2014-03-06 raštą Nr.
24.
6. KLAUSIMAS. Dėl Sportinių automobilių svėrimo svarstyklių atnaujinimo.
Techninių reikalavimų komiteto pirmininkas Algirdas Gricius informavo, kad reikiamos
sportinių automobilių svėrimo svarstyklės kainuoja 8000 Lt. bei, kad vyko diskusijos su LAMSTV
klubas „Startas“ dėl svarstyklių įsigijimo bei naudojimo.
Siūlyta: LASF įsigyti sportinių automobilių svėrimo svarstykles tuo atveju, jei LAMSTV
klubas „Startas“ pasirašys nuomos sutartį su LASF dėl sportinių automobilių svėrimo svarstyklių
nuomos.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: LASF įsigyti sportinių automobilių svėrimo svarstykles tuo atveju, jei
LAMSTV klubas „Startas“ pasirašys nuomos sutartį su LASF dėl sportinių automobilių svėrimo
svarstyklių nuomos.
7. KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių klubo pranešimas dėl LARČ III etapo ralio
„Vilnius 2014“ nevykdymo.
Lietuvos automobilių klubo prezidentas R. Dovidaitis informavo, kad LAK raštu
informavo LASF, kad neorganizuos numatyto LASF kalendoriuje LARČ III etapo ralio „Vilnius –
2014“ (2014-06-07/08). Atsisakymo organizuoti numatytas varžybas priežastys yra tebevykstantis
ikiteisminis tyrimas dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio 2013-05-25 d. ralio „Vilnius-2013“ metu ir
Ukmergės r. savivaldybės administracijos reikalavimas dėl ralio „Vilnius-2013“ metu sugadintų
vietinių kelių dangų ir kitų kelio elementų žalos atlyginimo.
Siūlyta: Vadovaujantis LASK 152,153,154,155 str. ir LASVOT 13 str. 13 d. Lietuvos
automobilių klubui skirti 1000 Lt baudą, už LASK bei kitų LASF normatyvinių dokumentų pažeidimą,
kurią privaloma sumokėti iki einamų metų pabaigos.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta:Vadovaujantis LASK 152,153,154,155 str. ir LASVOT 13 str. 13 d. Lietuvos
automobilių klubui skirti 1000 Lt baudą, už LASK bei kitų LASF normatyvinių dokumentų
pažeidimą kurią privaloma sumokėti iki einamų metų pabaigos.
8. KLAUSIMAS. Oficialaus Lietuvos rally-kroso 2014 m. čempionato datų
patikslinimas.
R. Jakienė informavo, jog atsižvelgiant į Europos Rally cros Challenge varžybų pravedimą
Lietuvoje yra keičiamos 2014 m. Lietuvos rali-kroso čempionato datos:
1 etapas – 2014-07-19/20, organizatorius Vilkyčių ASK;
2 etapas – 2014-07-26/27, organizatorius Latvijos automobilių federacija;
3 etapas – 2014-09-19/21, organizatorius Lenkijos automobilių federacija.
Siūlyta: atšaukti 2014-06-01 d. planuotą Lietuvos Rally – kroso čempionato etapą ir
patvirtinti Lietuvos Lietuvos Rally – kroso čempionato etapų pateiktas datas ir etapus.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: atšaukti 2014-06-01 d. planuotą Lietuvos Rally – kroso čempionato etapą ir
patvirtinti Lietuvos Lietuvos Rally – kroso čempionato etapų pateiktas datas ir etapus:
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1 etapas – 2014-07-19/20, organizatorius Vilkyčių ASK;
2 etapas – 2014-07-26/27, organizatorius Latvijos automobilių federacija;
3 etapas – 2014-09-19/21, organizatorius Lenkijos automobilių federacija.
9. KLAUSIMAS. TSK „Baltijos sporto“ prašymo svarstymas dėl išlaidų
kompensavimo Pauliui Pleskovui už dalyvavimą Europos kroso čempionate.
R. Jakienė informavo, jog telefonu kreipėsi Valdas Pleskovas dėl išlaidų kompensavimo
sportininkui Pauliui Pleskovui už dalyvavimą Europos kroso čempionate. Buvo pasiūlyta Valdui
Pleskovui raštu kreiptis į LASF Tarybą bei Kroso komitetą su prašymu dėl išlaidų kompensavimo,
tačiau prašymas negautas.
Siūloma: Atsižvelgiant į tai, kad iki šio posėdžio jokio oficialaus prašymo negauta,
klausimo dėl išlaidų kompensavimo Pauliui Pleskovui už dalyvavimą Europos kroso čempionate,
nesvarstyti.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Atsižvelgiant į tai, kad iki šio posėdžio jokio oficialaus prašymo negauta,
klausimo dėl išlaidų kompensavimo Pauliui Pleskovui už dalyvavimą Europos kroso čempionate,
nesvarstyti.
10. KLAUSIMAS. LASF Senjorų komiteto pirmininko teikimas dėl lėšų skyrimo
veteranų slalomo varžybų trims etapams organizuoti. Prašoma suma po 500 Lt.
R. Jakienė informavo, kad yra gautas Senjorų komiteto prašymas, kuriuo prašoma LASF
paremti Senjorų komiteto inicijuojamą automobilių sporto Senjorų velykinio slalomo organizavimą,
kuris vyks 2014-04-27 d. nuperkant taures apdovanojimams už 500 Lt.
Siūlyta: Tenkinti Senjorų komiteto prašymą, skiriant iš LASF biudžeto 500 Lt sumą,
2014-04-27 dieną vyksiančiam sporto Senjorų velykinio slalomo varžybų apdovanojimams nupirkti.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Tenkinti Senjorų komiteto prašymą, skiriant iš LASF biudžeto 500 Lt sumą,
2014-04-27 dieną vyksiančiam sporto Senjorų velykinio slalomo varžybų apdovanojimams nupirkti.
11. KLAUSIMAS. LASF Senjorų komiteto pirmininko teikimas patvirtinti sporto
Senjorų sąrašą apdovanojimams, kurie 2013 metais 10-12 mėnesiais šventė jubiliejinius
gimtadienius.
R. Jakienė informavo, kad Senjorams, kurie 2013 metais 10-12 mėnesiais šventė
jubiliejinius gimtadienius buvo išrašyti sveikinimai ir perduoti Senjorų komiteto pirmininkui.
Siūlyta: nedalyvaujant Senjorų komiteto pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui, šiame
Tarybos posėdyje klausimo nesvarstyti.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: nedalyvaujant Senjorų komiteto pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui,
šiame Tarybos posėdyje klausimo nesvarstyti.
12. KLAUSIMAS. LASF Senjorų komiteto pirmininko teikimas dėl Romualdo
Barkausko laidotuvių išlaidų dalinio padengimo. Prašoma suma 2000 Lt.
Siūlyta: Kompensuoti laidojimo išlaidas sumoje 2000 Lt pagal Romualdo Barkausko
artimųjų pateiktus dokumentus.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Kompensuoti laidojimo išlaidas sumoje 2000 Lt pagal Romualdo
Barkausko artimųjų pateiktus dokumentus.
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13. KLAUSIMAS. Informacija dėl NEZ konferencijos pravedimo 2014-03-22/23
Vilniuje, Karolinos konferencijų salėje.
R. Jakienė informavo, kad 2014-03-22/23 Vilniuje, Karolinos konferencijų salėje vyks
NEZ konferencija ir pakvietė LASF viceprezidentą Darių Jonušį sudalyvauti.
14. KLAUSIMAS. Kiti klausimai:
14.1.Dėl Fast Lap atstovo Giedriaus Čenkaus paklausimo LASF prezidentui.
LASF Taryba buvo supažindinta su Fast Lap atstovo Giedriaus Čenkaus el.laiško,
adresuoto LASF prezidentui Gintarui Furmanavičiui, turiniu dėl LASF licencijuotų teisėjų dalyvavimo
su LASF nesuderintose varžybose. Šiame laiške G.Čenkus nurodė, jog Latvijoje bei Estijoje
licencijuotiems teisėjams leidžiama teisėjauti su Federacijomis nesuderintose varžybose.
Teisėjų komiteto pirmininkas Š. Liesis informavo, kad Latvijos ir Estijos automobilių
federacijos taip pat draudžia teisėjauti licencijuotiems teisėjams varžybose, kurios nėra suderintos su
šalies federacija. Draudimą teisėjauti licencijuotiems teisėjams draudžiamosiose varžybose
reglamentuoja FIA TSK ir LASK.
Siūlyta: Įpareigoti LASF generalinę sekretorę Rasą Jakienę paruošti ir el.paštu pateikti
atsakymą Fast Lap atstovui Giedriui Čenkui.
Balsuota: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Įpareigoti LASF generalinę sekretorę Rasą Jakienę paruošti ir el.paštu
pateikti atsakymą Fast Lap atstovui Giedriui Čenkui.

PRIDEDAMA: 1) 2014 m. LASF tikrųjų narių sąrašas.

Viso protokolo lapų: 8

Posėdžio pirmininkas

G. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštė
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