LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
LASF kroso komiteto posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2014-03
2014.05.14
LASF kroso komiteto posėdis pradėtas 2014.05.14 d. 17.00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 19:30 val.
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Aloyzas Jurdonas, Valdas Stankūnas, Zenonas Sinkevičius, Gintautas
Ramanauskas, Giedrius Žunda.
Nedalyvavo: Arvydas Galinis
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Rasa Jakienė, Donatas Liesis, Algis Bilevičius.
Posėdžio pirmininkas – Aloyzas Jurdonas
Posėdžio sekretorius – Giedrius Žunda

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Pirmininkas pristatė LASF kroso komiteto posėdžio darbotvarkę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I-jo Lietuvos kroso čempionato etapo bei Baltijos šalių II-ojo kroso čempionato etapo Marijampolėje
apžvalga: komisaro ataskaita bei stebėtojo ataskaita
Vilkyčių ASK rašto svarstymas
R.Geidukio rašto svarstymas
Sirgalių elgesys I-jame Lietuvos kroso čempionato bei Baltijos šalių II-ojo kroso čempionato
etapuose Marijampolėje
Regioninių automobilių kroso pirmenybių etapų datos
Stabėtojo skyrimas į II-ąjį Lietuvos kroso čempionato etapą Ukmergėje
Varžybų vadovo skyrimo procedūra
Siūlyta: Patvirtinti LAF kroso komiteto posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LASF kroso komiteto posėdžio darbotvarkę:

I-jo Lietuvos kroso čempionato etapo bei Baltijos šalių II-ojo kroso čempionato etapo
Marijampolėje apžvalga: komisaro ataskaita bei stebėtojo ataskaita
2. Vilkyčių ASK rašto svarstymas
3. R.Geidukio rašto svarstymas
4. Sirgalių elgesys I-jame Baltijos šalių kroso čempionato etape Bauskėje bei I-jame Lietuvos
kroso čempionato etapuose Marijampolėje
5. Regioninių automobilių kroso pirmenybių etapų datos
6. Stebėtojo skyrimas į II-ąjį Lietuvos kroso čempionato etapą Ukmergėje
7. Varžybų vadovo skyrimo procedūra
1. KLAUSIMAS. I-jo Lietuvos kroso čempionato etapo bei Baltijos šalių II-ojo kroso čempionato etapo
Marijampolėje apžvalga
1.

Etapo komisaras D.Liesis trumpai pristatė situaciją: oro sąlygos buvo labai sunkios, ištraukimo technika dirbo
lėtokai, vėlavo techninė apžiūra.
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Stebėtojas G.Ramanauskas pristatė savo vertinimą: varžybų dokumentai pakabinti informacinėje lentoje vėlokai,
chronometruojamų važiavimų laikai buvo koreguojami dėl kompiuterio gedimo, rezultatai kabinami padrikai,
neveikė plovykla bei buvo labai daug pašalinių automobilių dalyvių parke, kas trukdė sportininkams.
Pasibaigus varžyboms ne visi rezultatai buvo pakabinti informacinėje lentoje.

2.

KLAUSIMAS. Vilkyčių ASK rašto svarstymas (priedas 1)

Gautas Vilkyčių AS skundas, kad sportininkas G.Žunda (Nr. 11, klasė D3A-RWD) neteisėtai aplenkė V.Kurą
(Nr. 23) ir nesilaikė teisėjų reikalavimų I-jo Lietuvos kroso čempionato etapo finaliniame važiavime.
D.Liesis, kaip etapo komisaras, išsakė savo nuomonę tuo klausimu. Komiteto pirmininkas išsakė nuomonę, kad
visi su etapu susiję klausimai turi būti svarstomi teikiant prašymus ar protestus varžybų vadovui ar komisarui.
Tačiau Vilkyčių ASK to nepadarė per numatytą laiką.
Nuspręsta. Perduoti klausimo svarstymą Teisėjų komitetui, kurie ir atsakys Vilkyčių ASK.

3.

KLAUSIMAS. R.Geidukio rašto svarstymas (priedas 2)

Gautas R.Geidukio skundas, kad varžybų sekretorius buvo neblaivus I-jame Lietuvos kroso čempionato etape.
Komiteto pirmininkas išsakė nuomonę, kad visi su etapu susiję klausimai, įskaitant teisėjų būklę, turi būti
svarstomi teikiant prašymus ar protestus varžybų vadovui ar komisarui. Tačiau R.Geidukis to nepadarė.
Nuspręsta. Perduoti klausimo svarstymą Teisėjų komitetui, kurie ir atsakys R.Geidukiui.

4.

KLAUSIMAS. Sirgalių elgesys I-jame Baltijos šalių kroso čempionato etape Bauskėje bei I-jame
Lietuvos kroso čempionato etapuose Marijampolėje

Gauti pranešimai dėl netinkamo ir nešprotiško sirgalių elgesio I-jame Baltijos šalių kroso čempionato etape
Bauskėje bei I-jame Lietuvos kroso čempionato etapuose Marijampolėje.
Ukmergės AMSK sirgaliai nesportiškai elgėsi I-jame Baltijos šalių kroso čempionato etape Bauskėje, o panašus
elgesys pastebėtas ir Šakių ASK komandos sirgalių I-jame Lietuvos kroso čempionato etapuose Marijampolėje.
Pasiūlyta šiems klubams skirti po įspėjimą dėl tokio elgesio. Pasikartojus šių klubų sirgalių elgesiui 2014 metų
sezone bus siūloma diskvalifikuoti komandas iki sezono pabaigos.
Nuspręsta vienbalsiai:
Skirti Ukmergės AMKS klubui įspėjimą dėl nesportiško komandos elgesio I-jame Baltijos šalių kroso
čempionato etape Bauskėje.
Skirti Šakių ASK klubui įspėjimą dėl nesportiško komandos elgesio I-jame Lietuvos kroso čempionato
etape Marijampolėje.
Pasikartojus šių klubų sirgalių elgesiui 2014 metų sezone bus siūloma diskvalifikuoti komandas iki sezono
pabaigos.

5.

KLAUSIMAS. Regioninių automobilių kroso pirmenybių etapų datos

Nuspręsta vienbalsiai: III etapas Telšiuose 2014.0608, IV etapas – Akmenė 2014.07.12

6.

KLAUSIMAS. Stebėtojo skyrimas į II-ąjį Lietuvos kroso čempionato etapą Ukmergėje

Nuspręsta vienbalsiai: deleguoti kroso komiteto narį G.Ramanauską

7.

KLAUSIMAS. Varžybų vadovo skyrimo procedūra

Kroso komiteto nariai diskutavo apie varžybų vadovo skyrimo procedūrą. Bendrosios varžybų organizavimo
taisyklės aiškiai apibrėžia, kad varžybų vadovą pasirenka Organizatorius iš atitinkamos kategorijos teisėjų, o
varžybų komisarus ar komisarų pirmininką skiria Teisėjų komitetas.
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Pastaruoju metu vis dažniau pastebima tendencija, kai Organizatorius neturi galimybės pasirinkti varžybų vadovo,
o gauna tiesioginius nurodymus iš Teisėjų komiteto paskirti Varžybų vadovą.
Tokiu būdu pažeidžiami LASF reglamentai bei kelia abejonių teisėjų komiteto veiksmai dėl jų pagrįstumo bei
vienašališkumo. Taip pat Teisėjų komiteto pirmininkas išreiškia mintis, kurios traktuojamos kaip sprendimai kai
kurių teisėjų kvalifikacijos atžvilgiu.
Kroso komitetas nori priminti, kad visi sprendimai LASF komitetuose priimami ir įforminami reglamentų
aprašyta tvarka, o ne komiteto pirmininko nuomone.
Siūloma kreiptis į Teisėjų komitetą, kad išaiškintų varžybų vadovo skyrimo aplinkybes bei teisėjų kvalifikacijos
traktavimo bei sprendimų priėmimo Teisėjų komiteto procedūras.
Nuspręsta vienbalsiai: kreiptis į Teisėjų komitetą, kad išaiškintų varžybų vadovo skyrimo aplinkybes bei
teisėjų kvalifikacijos traktavimo bei sprendimų priėmimo Teisėjų komiteto procedūras

8.

KLAUSIMAS. Varžybų organizatorių reitingas

Kroso komitetas savo strategijoje buvo numatęs, kad varžybų organizatoriai bei jų trasos būtų reitinguojamos ir
pagal reitingų rezultatus trasos būtų inspektuojamos atitinkamu dažniu. Paskutiniame komiteto posėdyje buvo
pasiūlyta trasų reitingavimo sistema ir nusiųsta SVO komitetui, tačiau jokio atsakymo negauta.
Kroso komitetas pakartotinai siūlo organizatorių bei jų trasų vertinimo pavyzdį bei kriterijus:
Kriterijus

Komitetas atsakingas už galutinių
kriterijų pateikimą

Vertinimas

Trąsos
saugumo
atitikimas

reikalavimų

Trąsos infrastruktūros kokybė

Varžybų organizavimo kokybė

1 balas – žemas
2 balai – vidutinis
3 aukštas – aukštas
1 balas – žema
2 balai – vidutinė
3 aukštas – aukšta
1 balas – žema
2 balai – vidutinė
3 aukštas – aukšta

SVO komitetas

SVO komitetas/Kroso komitetas

Kroso komitetas

Bendras organizatoriaus reitingas gaunamas sudėjus visus tris parametrus.
Organizatoriaus reitingas
Aukštas
Vidutinis
Žemas

Surinkti balai
8-9 + trasos saugumas ne mažiau 2 balų
6-7 + trasos saugumas ne mažiau 2 balų
1-5

Inspektavimo periedas
Kartą į 2 metus
Kartą į 1 metus
Prieš kiekvienas varžybas

Siūloma pateikti Kroso komiteto pasiūlymą SVO komitetui ir įsteigti darbinę Kroso bei SVO komitetų grupę (po
2 narius iš kiekvieno) varžybų organizatoriaus reitingavimui nustatyti.
Priedas Nr. 1 – Vilkyčių ASK prašymas
Priedas Nr. 2 – R.Geidukio prašymas
Viso protokolo su priedais lapų: 5
Posėdžio pirmininkas

Aloyzas Jurdonas

Posėdžio sekretorius

Giedrius Žunda
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