LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 15/10
2015.10.27
Kaunas
Komiteto posėdis įvyko 2015.10.27 d. Draugystės g. 19, Kaunas.
Posėdžio pradžia: 17 val.
Posėdžio pabaiga: 21 val.
Dalyvavo: Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Gintautas Firantas, komiteto nariai: Andrejus
Savčenko, Tadas Zdanavičius, Silverijus Lapėnas, Justina Bezarienė, LASF prezidentas Romas
Austinskas, LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, LASF viceprezidentas Jonas Dereškevičius,
LASF Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas, varžybų organizatorius Linas Ramoška.
Susirinkimui pirmininkauja – Gintautas Firantas
DIENOTVARKĖ
1. 2015 m. rezultatų tvirtinimas.
2. 2015 m. apdovanojimai.
3. 2016 m. slalomo čempionato reglamento svarstymas.
4. 2016m. GSKL čempionato reglamento svarstymas. Organizatoriai? Datos? Etapų skaičius. Naujos
klasės "iki 3000" įvedimas. Metinių rezultatų skaičiavimas.
5. Lino Ramoškos priėmimo į LASF Kitų sporto šakų komiteto narius svarstymas.
1. Svarstyta. 2015m. rezultatų tvirtinimas.
Pastebėta, jog GSKL reglamente nėra aiškiai apibrėžta „N“ reikšmė formulėje „N-1“. Kadangi
formulę numatyta taikyti tik tuo atveju, jei įvyksta daugiau nei penki etapai, logiška susieti
skaičiavimą su įvykusių etapų skaičiumi. Siūlyta išaiškinti taip: „N“ formulėje „N-1“ – tai įvykusių
etapų skaičius.
Taip pat nėra aiškumo nustatant užimtą vietą, kai du ar daugiau dalyvių surenka vienodą skaičių
taškų. Kadangi etape nugalėtojas sprendžiamas pagal paskutinio važiavimo rezultatą, siūlyta
metinėje įskaitoje naudoti analogišką sprendimo būdą, t.y. atsižvelgiant į vėliausio etapo
rezultatus.
Siūloma patvirtinti 2015 metų Lietuvos automobilių GSKL čempionato ir Lietuvos automobilio
slalomo čempionato rezultatus.
Nutarta.
Išaiškinti taip: „N“ formulėje „N-1“ – tai įvykusių etapų skaičius. Bendru sutarimu.
Kai du ar daugiau dalyvių surenka vienodą skaičių taškų, aukštesnė vieta tenka tam dalyviui, kuris
pasiekė geresnį rezultatą vėliausiame etape. Nutarta balsų dauguma.
Patvirtinti galutinius 2015 metų Lietuvos automobilių GSKL čempionato ir Lietuvos automobilio
slalomo čempionato rezultatus. Bendru sutarimu.
2. Svarstyta. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimų data ir vieta.
Siūloma data 2015.11.19, vieta – restoranas „Via Baltica".
Nutarta.
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai vyks 2015 m. lapkričio 19 d. 19 val. restorane „Via
Baltica“ adresu Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno raj. Bendru sutarimu.

3. Svarstyta. 2016 m. slalomo čempionato reglamentas, organizatoriai.
Nutarta.
Nedaryti jokių pakeitimų reglamente. Klausimą dėl organizatorių palikti atvirą, nes iki šiol
niekas nepareiškė noro organizuoti slalomo čempionato etapus. Bendru sutarimu.
4. Svarstyta. 2016m. GSKL čempionato reglamento svarstymas. Organizatoriai? Datos? Etapų
skaičius. Naujos klasės "iki 3000" įvedimas. Metinių rezultatų skaičiavimas.
Nutarta.
2016 metų GSKL čempionatą vykdyti 7 etapais, atitinkamai paskirstant organizatoriams:
2 etapai – VŠĮ Opijus (Kaunas),
2 etapai - Alytaus ASK (Alytus),
1 etapas - SK Juta (Kačerginė),
1 etapas – Kėdainių ASK (Kėdainiai),
1 etapas Kauno M.Šalčiaus SK (Kazlų Rūda).
Vietos yra preliminarios, datos bus patikslintos vėliau.
Padaryti šiuos pakeitimus/patikslinimus GSKL reglamente:
Patikslinti metinių rezultatų skaičiavime naudojamos formulės „N-1“ reikšmę ir
nugalėtojų išaiškinimą esant vienodam taškų skaičiui.
Patikslinti klasės „Laisva“ apibrėžimą - šios klasės automobilis gali atitikti ir SG
reikalavimus.
Įvesti naują klasę – „Iki 3000“.
Įvesti komandos registracijos mokestį – iki 15 €.
Siūlyti leisti dalyvauti čempionate su „M“ kategorijos metine arba vienkartine
sportininko licencija.
Nustatyti organizatoriui depozitinį mokesti - 150€, kuris turėtų būti sumokamas
pasirašant organizatoriaus sutartį ir grąžinamas, jei organizatorius įvykdo visus toje sutartyje
nurodytus įsipareigojimus.
Nutarimai priimti bendru sutarimu.
5. Svarstyta. Lino Ramoškos priėmimo į LASF Kitų sporto šakų komiteto narius svarstymas.
Nutarta. Priimti Liną Ramošką į LASF Kitų sporto šakų komiteto narius. Bendru sutarimu.
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