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Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

PROTOKOLAS  

2015-09-24 
 

Susitikimo su automobilių sporto varžybų Organizatoriais posėdis pradėtas 2015-09-24 d. 
17:00 val. Namų idėjų centre NIC, Pramonės pr. 8E, Kaune, baigtas 20:00 val. 

Dalyvavo:  
LASF Prezidentas - Romas Austinskas; 
LASF viceprezidentas – Benediktas Vanagas. 
Ralio komiteto pirmininkas – Maris Simson 

Organizatoriai – Klubas RS Motorsport (vadovas Antanas Kyguolis), ASK Vilkyčiai 
(vadovas Kazimieras Gudžiūnas), Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras (vadovas Andrejus Savčenko), 
Alytaus autoklubas (vadovas Rimantas Volungevičius), Kelmės ASK (vadovas Tomas Savickas), 
Mažeikių auto sporto klubas (vadovas Vitalijus Plastininas), VšĮ Čapkausko autosportas (vadovas 
Ramūnas Čapkauskas), Greičio Projektai (vadovas Romas Poškaitis), VšĮ Norlin (vadovas V. Norkus), 
VšĮ Motorsport LT (vadovas Valdas Stankūnas), AMK Ugira Kross (atstovas Zenonas Sinkevičius), VšĮ 
Opijus (vadovas Linas Ramoška), VšĮ Autosporto projektai (vadovė Neringa Simson). 

Taip pat dalyvavo: Edvinas Vašteris, M. Kuzmarskis, Andrius Remeza, LASF generalinė 
sekretorė Renata Burbulienė, projektų vadovas Tadas Vasiliauskas. 
 

Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas. 
Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė. 
 
I. Darbotvarkės pristatymas 
Darbotvarkė: 
1.  Varžybų organizavimo sutarties projekto pristatymas; 
2.  LASVOVT pakeitimų pristatymas ir aptarimas; 
3.  Depozito reikalingumas ir jo pakeitimas kitomis įsipareigojimų užtikrinimo priemonėmis; 
4.  Varžybų draudiminės sumos ir sąlygos; 
5.  LASF privalomoji reklama ant sportinių automobilių; 
6.  Sporto šakų čempionatų pavadinimų pardavimas; 
7.  Baudų skyrimas varžybų metu; 
8.  Saugos plano unifikavimas bei šių paslaugų pirkimas konkurso būdu; 
9.  Trasos saugos darbuotojų iš esamų teisėjų, kaip atskiro instituto kūrimas; 
10.  Varžybų vadovo skyrimo ir keliamų reikalavimų jam aptarimas; 
11.  LASF stebėtojo ataskaitos formos keitimas; 
12.  Teisėjų ir trasos inspektavimo mokesčių dydžių ir oficialių atsiskaitymų įteisinimas; 
13.  Organizatorių pasiūlymų reglamentų ir taisyklių tobulinimo klausimais aptarimas; 
14.  Organizatorių pasiūlymų Varžybų kalendoriaus klausimais aptarimas; 
 
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 
Susirinkimo pirmininkas prašė pasisakyti Organizatorių su kokiomis problemomis jie 

susiduria organizuojant ir pravedant automobilių sporto varžybas.  
 
1. Klausimas. Varžybų organizavimo sutarties projekto pristatymas. 
Pateikta informacija, kad 2015-09-22 d. vykusiame LASF tarybos posėdyje buvo pritarta 
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supaprastintam varžybų organizavimo sutarties projektui. Nekintančios sutarties dalys bus perkeltos į 
LASVOVT, kurio projektas bus patvirtintas sekančiuose LASF Tarybos posėdžiuose, skirtuose 2016 m. 
sezono pasiruošimui. 

 
2. Klausimas. LASVOVT pakeitimų pristatymas ir aptarimas. 
Pateikta informacija, jog yra ruošiamas LASVOVT projektas, kuriame bus perkeltos sutarties 

nekintamos dalys. Vyko diskusijos dėl automobilių sporto varžybų kalendorių sudarymo, varžybų 
Oficialių asmenų skyrimo. Taip pat siūlyta reglamentuoti teisėjų teises, pareigas ir atsakomybę varžybų 
metu. 

3. Klausimas. Depozito reikalingumas ir jo pakeitimas kitomis įsipareigojimų 

užtikrinimo priemonėmis. 
Pirmininkas informavo, kad nuo 2016 m. patvirtinamas depozitas visiems sporto šakų 

organizatoriams. Depozito sumos dydį sporto šakų Komitetai diferencijuos, atsižvelgiant į sporto šaką. 
Varžybų Organizatoriams, nevykdantiems varžybų organizavimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų bei 
nesilaikantiems LASF norminių aktų, bus skiriamos baudos, kurios bus išskaičiuojamos iš depozito. 
Baudos privalės būti sumokėtos likus nemažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki atitinkamų varžybų. 

 
4. kausimas. Varžybų draudiminės sumos ir sąlygos. 
Vyko diskusijos dėl galimybės drausti sportininkus, teisėjus, varžybas centralizuotai, 

tarpininkaujant LASF. 2016 metams Komitetų pirmininkai reglamentuose nustatys sporto šakų varžybų 
draudimo sumas. Siūlyta draudimo sutartyse numatyti realias mokėtinas sumas, įvykus draudiminiam 
įvykiui. Ralio komiteto pirmininkas siūlė draudimo sąlygose numatyti turtinės, neturinės žalos, Oficialių 
asmenų atsakomybės draudiminio įvykio atveju mokėtinas draudimo išmokas, numatyti medicinines 
išmokas.  

5. Klausimas. LASF privalomoji reklama ant sportinių automobilių. 
Pateikta informacija, jog atsisakyta reklaminio ploto ant šoninių durelių ir nuo 2016 m. 

patvirtinta privaloma LASF reklama visuose čempionatuose ant sportinių automobilių priekinio stiklo. 
 

6. Kausimas. Sporto šakų čempionatų pavadinimų pardavimas. 
Vyko diskusijos dėl Lietuvos automobilių sporto šakų metinių čempionatų pavadinimų 

pardavimo. Detalizuota, kad čempionato etapo pavadinimas gali skirtis nuo čempionato pavadinimo. Apie 
planuojamą parduoti čempionato pavadinimą Organizatoriai bus informuoti iš anksto. 
 

7. Klausimas. Baudų skyrimas varžybų metu. 
Vyko diskusijos dėl baudų skyrimo, sportininkams, teisėjams, organizatoriams. Pirmininkas 

informavo, jog 2016 metams bus paruoštas dokumentas, kuriame bus tiksliai aprašyta baudų skyrimo ir 
pervedimo tvarka. Pagal nusistovėjusią tvarką iki pirmo sporto komisarų posėdžio paskirtos baudos 
pervedamos organizatoriui, po pirmo sporto komisarų posėdžio paskirtos baudos pervedamos LASF. 
 

8. Klausimas. Saugos plano unifikavimas bei šių paslaugų pirkimas konkurso būdu. 
Ralio komiteto pirmininkas siūlė paskelbti konkursą dėl varžybų saugos plano rengimo ir 

pirkimo iš asmenų, kurie specializuotųsi sporto šakų saugaus varžybų pravedimo srityje.  
 
9. Klausimas. Trasos saugos darbuotojų iš esamų teisėjų, kaip atskiro instituto kūrimas. 
Organizatoriai išsakė nuomonę, jog trūksta informacijos apie licencijuotus teisėjus, jų 

užimtumą, kuriuos būtų galima pakviesti teisėjauti į varžybas kaip teisėjus saugai. LASF prezidentas 
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informavo, jog yra kuriama internetinė programa „LASF registracija“, kurioje matysis informacija apie 
LASF licencijuotus teisėjus, sportininkus, jų dalyvavimą varžybose.  

 
10. Klausimas. Varžybų vadovo skyrimo ir keliamų reikalavimų jam aptarimas. 
Vadovaujantis LASVOVT 28 str. varžybų Organizatorius iš teisėjų, turinčių atitinkamos 

kategorijos  teisėjo licenciją, sąrašo pasirenka varžybų vadovą. Siūlyta Organizatoriams renkantis varžybų 
vadovą, įvertinti realias galimybes teisėjui atlikti varžybų vadovo funkcijas. Pradedantysis varžybų 
vadovas turi glaudžiai bendradarbiauti su sporto komisarais pravedant varžybas.  

 
11. Klausimas. LASF stebėtojo ataskaitos formos keitimas. 
Ralio komiteto pirmininkas informavo, kad yra ruošiam nauja LASF stebėtojo ataskaitos 

forma, kaip pavyzdžiu vadovaujamasi FIA stebėtojo ataskaitos forma. Varžybų tinkamo pravedimo 
ataskaita turėtų būti sudaryta iš 30 proc. dalyvių vertinimo ir 70 proc. stebėtojo ataskaitos. Siūlyta 2016 
metams pasikviesti nepriklausomą stebėtoją ralio čempionatams (rekomenduojama ir kitoms sporto šakos) 
iš užsienio.  

 
12. Klausimas. Teisėjų ir trasos inspektavimo mokesčių dydžių ir oficialių atsiskaitymų 

įteisinimas. 
Organizatoriai išsakė pastebėjimus, jog trasos inspektuojamos nesilaikant LASVOVT 

nustatytų terminų, nėra nustatytos atsiskaitymo sąlygos bei mokesčių dydžiai už trasų inspektavimą. 
LASF prezidentas informavo, jog LASF tarybos posėdyje nutarta paruošti mokesčių dydžių lentelę už 
trasų inspektavimą. Nuo 2016 metų įpareigoti atsakingus už trasų inspektavimą asmenis laiku atlikti trasos 
inspektavimo darbus.  

 

13. Klausimas. Organizatorių pasiūlymų reglamentų ir taisyklių tobulinimo klausimais 

aptarimas. 
Organizatoriai siūlė tobulinti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisykles. 

Sugriežtinti licencijų išdavimo reikalavimus sportininkams. Organizatoriai iki 2015-11-14 d. gali el. paštu 
atsiųsti savo pastabas bei pasiūlymus LASF norminių aktų tobulinimo klausimais.  

 

14. Klausimas. Organizatorių pasiūlymų Varžybų kalendoriaus klausimais aptarimas. 
Organizatoriai buvo informuoti, jog iki 2015-10-01 d. bus paskelbti preliminarus 2016 m. 

Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorius, kurio pagrindu kandidatai į varžybų organizatorius 
galės teikti paraiškas dėl kalendoriuje numatytų varžybų pravedimo, nurodant datas ir kokias varžybas jie 
planuoja organizuoti. Siūlyta nevykdyti LRSČ kartu su LARČ. LRSČ pravesti likus 1-2 savaitėms iki 
LARČ.  

 
Viso protokolo lapų: 3. 

 
 

 
Posėdžio pirmininkas      R. Austinskas 
 

 
 
 

                     Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 


