Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2015-21
2015-11-17
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-11-17 d. 16:00 val. Lietuvos automobilių sporto
federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 21:50 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas;
LASF viceprezidentas – Jonas Dereškevičius.
Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Maris
Simson (dalyvauja per internetinę programą SKYPE), Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas,
Egidijus Janavičius, Evaldas Torrau, Remigijus Antanavičius, Kazimieras Gudžiūnas.
Nedalyvavo:
Viceprezidentas Benediktas Vanagas, DRAG komiteto pirmininkas Rolandas Šležas, Lietuvos
kartingo federacijos prezidentas Ramūnas Savickas.
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, projektų vadovas Tadas
Vasiliauskas.
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas.
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 LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. Komandiruotės (2015 m. spalio 16-18 d., Helsinkyje) Europos šalių ASF, FIA Europos
regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą delegatų Generalinės sekretorės Renatos Burbulienės
ir Projektų vadovo Tado Vasiliausko ataskaitų tvirtinimas.
2. LASF Prezidento dalyvavimo 2015 m. gruodžio 3-5 dienomis FIA generalinėje
asamblėjoje Paryžiuje, tvirtinimas.
3. LASF pateiktos paraiškos 2016 metams LR Kūno kultūros ir sporto departamentui
(KKSD).
4. LASF elektroninės valdymo sistemos kūrimo eiga.
5. Kitų sporto šakų naujo komiteto nario Lino Ramoškos tvirtinimas.
6. Informacija dėl Nemuno žiedo.
7. Dėl LASF čempionatų pavadinimų ir prekinių ženklų.
8. LASF pozicija ir veiksmų planas 2016 metams dėl varžybų, kurios nesuderintos su
LASF.
9. LASF komandiruočių tvarkos aprašo ir jo priedų (Prašymo ir Ataskaitos formos)
tvirtinimas.
10. LASF Tarybos nario Šarūno Liesio pasiūlymas dėl sporto šakų komitetų darbo
nuostatų pakeitimo.
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11. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių
(LASVOVT) 2016 metų projekto svarstymas.
12. Kiti klausimai.
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.
1. KLAUSIMAS. Komandiruotės (2015 m. spalio 16-18 d., Helsinkyje) Europos šalių
ASF, FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą delegatų Generalinės sekretorės
Renatos Burbulienės ir Projektų vadovo Tado Vasiliausko ataskaitų tvirtinimas.
Generalinė sekretorė informavo, kad Renatos Burbulienės ir Tado Vasiliausko ataskaitos buvo
pateiktos prieš Tarybos posėdį, su kuriomis turėjo galimybę susipažinti Tarybos nariai (Priedai Nr. 1 ir Nr.
2).
Su visa iš kongreso parvežta informacija anglų kalba LASF komitetai gali susipažinti
savarankiškai, pateikę rašytinį prašymą Tadui Vasiliauskui.
Siūlyta: Patvirtinti pateiktas LASF generalinės sekretorės R. Burbulienės ir projektų vadovo
T. Vasiliausko ataskaitas.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti pateiktas LASF generalinės sekretorės R. Burbulienės ir projektų
vadovo T. Vasiliausko ataskaitas.
2. KLAUSIMAS. LASF Prezidento dalyvavimo 2015 m. gruodžio 3-5 dienomis FIA
generalinėje asamblėjoje Paryžiuje, tvirtinimas.
Prezidentas informavo, kad 2015 m. gruodžio 3-5 dienomis Paryžiuje vyks FIA generalinė
asamblėja.
Siūlyta: į FIA generalinę asamblėją 2015-12-3/5 dienomis nuo LASF deleguoti LASF
prezidentą Romą Austinską.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: į FIA generalinę asamblėją 2015-12-3/5 dienomis nuo LASF deleguoti
prezidentą Romą Austinską.
3. KLAUSIMAS. LASF pateiktos paraiškos 2016 metams LR Kūno kultūros ir sporto
departamentui (KKSD).
Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas pateikė informaciją apie pateiktas paraiškas pagal FIA
vykdomus projektus finansavimui gauti, t. y. „FIA Sport Grand Programe“ ir „FIA Road Safety Grand
programme“. Informacijos apie rezultatus kol kas nėra gauta.
Taip pat pateiktos paraiškos į KKSD pagal dvi programas: 1. IT sistemos sukūrimui, prašoma
suma 45 tūkst. Eur.; 2. Didelio sportinio meistriškumo plėtotei. Paraiška teikta kartu su Lietuvos kartingo
federacija.
Taip pat bus pateikta paraiška iki lapkričio 30 dienos į KKSD biudžetą, dėl papildomo
finansavimo.
4. KLAUSIMAS. LASF elektroninės valdymo sistemos kūrimo eiga.
Projektų vadovas T. Vasiliauskas informavo, kad vyksta sistemos programavimo ir testavimo
darbai. Yra užsakyta papildoma paslauga dėl duomenų bazės talpinimo serveryje, kadangi esamame
serveryje neužtenka vietos.
Siūlyta: parengtą programos sistemą pateikti LASF Tarybos nariams išbandymui ir pastabų
pateikimui.
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Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: parengtą programos sistemą pateikti LASF Tarybos nariams išbandymui ir pastabų
pateikimui.
5. KLAUSIMAS. Kitų sporto šakų naujo komiteto nario Lino Ramoškos tvirtinimas.
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas pristatė kandidatą į komiteto narius Liną Ramošką.
Vyko diskusijos dėl Lino Ramoškos organizuojamų varžybų, nesilaikant LASF norminių aktų. Komiteto
pirmininkas įpareigotas perspėti L. Ramošką, kad jis sutikdamas būti Kitų sporto šakų komiteto nariu,
įsipareigoja laikytis visų LASF norminių aktų.
Siūlyta: Patvirtinti Kitų sporto šakų komiteto pirmininko Gintauto Firanto teiktą kandidatą
Liną Ramošką Kitų sporto šakų komiteto nariu ir papildyti Komiteto sudėtį.
Balsuota: „Už“ – 11, „Prieš“ – 0, „Susilaiko“ - 1.
Nutarta: Patvirtinti Kitų sporto šakų komiteto pirmininko Gintauto Firanto teiktą
kandidatą Liną Ramošką Kitų sporto šakų komiteto nariu ir papildyti Komiteto sudėtį.
6. KLAUSIMAS. Informacija dėl Nemuno žiedo.
Prezidentas pateikė informaciją, kad 2015-11-04 d. buvo gautas VšĮ Nemuno žiedas raštas dėl
tarpininkavimo pakviečiant FIA atstovus į VšĮ Nemuno žiedas lenktynių trasą apžiūrėti infrastruktūrą bei
rengiamą techninį projektą trasos rekonstrukcijai atlikti, dėl galimybės VšĮ Nemuno žiedas valdomai
žiedinei lenktynių trasai, įvykdžius infrastruktūros plėtros bei atnaujinimo darbus, gauti FIA Grade III
trasos licenciją. Taip pat pateikta informacija apie ketinimus VšĮ Nemuno žiedas iškelti bankroto bylą ir
įsteigti naują įstaigą.
Siūlyta: Tarpininkauti pakviečiant FIA atstovus į VšĮ Nemuno žiedas lenktynių trasą apžiūrai.
Balsuota: „Už“ – 12 vienbalsiai.
Nutarta: Tarpininkauti pakviečiant FIA atstovus į VšĮ Nemuno žiedas lenktynių trasą
apžiūrai.
Prezidentas pateikė informaciją, kad 2015-11-09 gautas VšĮ Nemuno žiedas raštas dėl VšĮ
Nemuno žiedas personalo mokymų, kuriame prašoma pateikti informaciją apie galimybes 2016 metais VšĮ
Nemuno žiedas personalui dalyvauti LASF organizuojamuose mokymuose, skirtuose renginių
organizatoriams, varžybų teisėjams.
Siūlyta: Parengti komercinį pasiūlymą VšĮ Nemuno žiedas, nurodant įkainius už dalyvavimą
LASF organizuojamuose mokymuose/seminaruose. Sudalyvavus mokymuose/seminaruose licencijos
išduodamos vadovaujantis LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklėmis.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Parengti komercinį pasiūlymą VšĮ Nemuno žiedas, nurodant įkainius už
dalyvavimą
LASF
organizuojamuose
mokymuose/seminaruose.
Sudalyvavus
mokymuose/seminaruose licencijos išduodamos vadovaujantis LASF licencijų išdavimo ir kategorijų
suteikimo taisyklėmis.
7. KLAUSIMAS. Dėl LASF čempionatų pavadinimų ir prekinių ženklų.
Generalinė sekretorė informavo, kad internete paskelbus 2016 metų Ralio čempionato
reglamentus, diskutuota apie LARČ prekinio ženklo ir čempionato pavadinimo sutrumpinimo iki LRČ
(Lietuvos ralio čempionatas). Iškilo būtinybė nustatyti LASF strategiją, kuria vadovaujantis bus kuriami
LASF prekiniai ženklai bei čempionatų pavadinimai. Ralio komiteto teikimu siūlyta iš LARČ prekinio
ženklo išbraukti žodį „automobilių“, sutrumpinant prekinį ženklą – „Lietuvos ralio čempionatas“.
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Siūlyta: Komitetų kompetencijai priskirti sprendimų priėmimo funkciją dėl sporto šakos
čempionato pavadinimo. Pavadinime turi būtinai būti metai ir žodžiai “Lietuvos” , tada “sporto šakos
pavadinimas” ir “čempionatas”. Jei čempionatas turi rėmėją, tai rėmėjo pavadinimas rašomas prieš žodžių
junginį “Lietuvos-sporto šakos pavadinimas-čempionatas”.
Balsuota: „Už“ – 7, „Prieš“ – 3, „Susilaiko“ – 2.
Nutarta: Komitetų kompetencijai priskirti sprendimų priėmimo funkciją dėl sporto
šakos čempionato pavadinimo. Pavadinime turi būtinai būti metai ir žodžiai “Lietuvos” , tada
“sporto šakos pavadinimas” ir “čempionatas”. Jei čempionatas turi rėmėją, tai rėmėjo pavadinimas
rašomas prieš žodžių junginį “Lietuvos-sporto šakos pavadinimas-čempionatas”.
8. KLAUSIMAS. LASF pozicija ir veiksmų planas 2016 metams dėl varžybų, kurios
nesuderintos su LASF.
Vyko diskusijos apie varžybas, kurios nėra suderintos su LASF, nuobaudų skyrimą
licencijuotiems sportininkams.
Siūlyta: Savivaldybėms ir valstybės institucijoms išsiųsti raštus, pateikiant informaciją, kokia
tvarka ir kokius dokumentus turi pateikti organizatorius, siekiantis gauti LASF organizatoriaus licenciją bei
teisę vykdyti automobilių sporto varžybas.
Balsuota: „Už“ – 8, „Prieš“ – 3, „Susilaiko“ – 1.
Nutarta: Savivaldybėms ir valstybės institucijoms išsiųsti raštus, pateikiant informaciją,
kokia tvarka ir kokius dokumentus turi pateikti organizatorius, siekiantis gauti LASF
organizatoriaus licenciją bei teisę vykdyti automobilių sporto varžybas.
9. KLAUSIMAS. LASF komandiruočių tvarkos aprašo ir jo priedų (Prašymo ir
Ataskaitos formos) tvirtinimas.
Siūlyta: patvirtinti LASF komandiruočių tvarkos aprašą ir jo priedus (prašymą ir Ataskaitos
formą) (Priedas Nr. 3).
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: patvirtinti LASF komandiruočių tvarkos aprašą ir jo priedus (prašymą ir
Ataskaitos formą).
10. KLAUSIMAS. LASF Tarybos nario Šarūno Liesio pasiūlymas dėl sporto šakų
komitetų darbo nuostatų pakeitimo.
Teisėjų komiteto pirmininko Š. Liesis siūlymas pakeisti LASF sporto šakų komitetų darbo
nuostatų 11.11 p. ir išdėstyti sekančiai: „skiria Lietuvos automobilių sporto kodekso nustatytas nuobaudas
sportininkams, teisėjams, pareiškėjams, o lenktynių organizatoriams skirtas nuobaudas teikia Federacijos tarybai
tvirtinti;“
Balsuota: „Už“ – 9, „Prieš“ – 1, „Susilaiko“ – 2.
Nutarta: LASF sporto šakų komitetų darbo nuostatų 11.11 punktą pakeisti ir išdėstyti
sekančiai: “skiria Lietuvos automobilių sporto kodekso nustatytas nuobaudas sportininkams,
pareiškėjams, o lenktynių organizatoriams skirtas nuobaudas teikia Federacijos tarybai tvirtinti;“
Pastaba: LASF generalinės sekretorės siūlymu 12.1. klausimas teikiamas svarstymui po
10 darbotvarkės klausimo.
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12. Kiti klausimai.
12.1. LASF atestacinės komisijos sudėties tvirtinimas.
Vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto, sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo
nuostatų 4.2. p. Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinius atskyrius suteikia LASF atestacinė komisija,
suderinus su atskiros sporto šakos komitetu.
Siūlyta: LASF atestacinę komisiją sudaryti iš: pirmininko – Tado Vasiliausko, narių – Editos
Kairiūkštės ir Renatos Burbulienės.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: LASF atestacinę komisiją sudaryti iš: pirmininko – Tado Vasiliausko, narių –
Editos Kairiūkštės ir Renatos Burbulienės.
11. KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo
taisyklių (LASVOVT) 2016 metų projekto svarstymas.
Atsižvelgiant į gautus Teisėjų komiteto pirmininko Š. Liesio, Ralio komiteto pirmininko M.
Simson, SVO komiteto pirmininko R. Antanavičiaus ir Generalinės sekretorės Renatos Burbulienės
pasiūlymus dėl LASVOVT straipsnių redakcijos, LASF generalinė sekretorė – teisininkė Renata
Burbulienė pateikė apibendrintą gautų pasiūlymų LASVOVT straipsnių redakciją svarstymui (Priedas Nr.
4). Buvo svarstomi šie pasiūlymai:
1) Dėl LASVOVT 2 str. 13 p. siūloma nauja redakcija „Varžybos – yra renginys (automobilių sporto
čempionatai, pirmenybės, taurės, specialių prizų lenktynės ir kt.), kurio metu tarpusavyje varžosi
automobiliai arba kuriame varžymosi tarpusavyje bruožų suteikia rezultatų paskelbimas ir yra oficialiai
organizuojamas pagal LASK, Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisykles
bei atitinkamų Varžybų reglamentus, bei kitus varžybas reglamentuojančius dokumentus. Sąvoka
Varžybos apima ir Sportininkų treniruotes, rengiantis Varžyboms.
Balsuota: „Už“ – 11, „Prieš“ – 0 , „Susilaiko“ – 1.
Nutarta: pritarti LASVOVT 2 str. 13 p. naujai redakcijai.
2) Dėl LASVOVT 2 str. 26 p. siūloma palikti visur sąvoką „vairuotojas“.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Palikti LASVOVT 2 str. 26 p. sąvoką „vairuotojas“.
3) Dėl LASVOVT 2 str. papildymo nauja sąvoka“ „Žiūrovas – asmuo, stebintis automobilių sporto
renginį, renginio teritorijoje ir susipažinęs su saugaus varžybų stebėjimo reikalavimais, paruoštais
organizatoriaus: lankstinuke, informaciniame leidinyje-gide ir kt.“.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Papildyti LASVOVT 2 str. nauja sąvoka: Žiūrovas – asmuo, stebintis automobilių sporto
renginį, renginio teritorijoje ir susipažinęs su saugaus varžybų stebėjimo reikalavimais, paruoštais
organizatoriaus: lankstinuke, informaciniame leidinyje-gide ir kt.“.
4) Dėl LASVOVT 13 str. 6 d. siūloma nauja redakcija: „6. 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 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 ir
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pasirašoma varžybų organizavimo sutartis. Varžybų organizavimo sutartį (Priedas Nr. 1) su varžybų
Organizatoriumi suderina LASF generalinis sekretorius ir pasirašo LASF prezidentas.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: pritarti LASVOVT 13 str. 6 d. naujai redakcijai.
5) Dėl LASVOVT 7 str. 4 d. 5 p. siūloma nauja redakcija: „Varžybų dalyviai, mokesčiai, draudimas – šioje
dalyje Komitetai nustato, kokių kategorijų licencijų turėtojai gali dalyvauti šiose varžybose, dalyvių
atsakomybę, varžybų ir dalyvių draudimo sumas. Bet kurių varžybų dalyvio draudimo suma privalo būti
ne mažesnė nei vienas tūkstantis penki šimtai eurų (1500 Eur) ir turi apimti draudimą mirties ir traumų
atveju bei nedarbingumo/invalidumo atveju. Dalyvio Draudimo polise privalo būti įrašas, jog draudimas
galioja automobilių sporto treniruočių ir varžybų metu. Dalyvis draudžiasi asmeniškai arba per LASF
(jeigu tokią galimybę LASF turi). Varžybų draudimo privalomas minimalias sumas Komitetai nustato
vadovaujantis FIA TSK reikalavimais, atsižvelgdami į varžybų lygą bei sporto šakos ypatumus.
Komitetai šioje dalyje gali nustatyti ir kitas sąlygas, kurios neprieštarauja FIA TSK, LASK, LASVOVT
bei kitiems bendriesiems LASF norminiams aktams.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: pritarti LASVOVT 7 str. 4 d. 5 p. naujai redakcijai.
6) Dėl LASVOVT 8 str. siūloma nauja redakcija: „Varžybų reglamentų įsigaliojimas“
1. Varžybų reglamentai (su priedais) įsigalioja, kai jie yra suderinti su Teisėjų komitetu (kompetencijos
ribos-Lietuvos automobilių taisyklės ar reglamento dalis nustatanti varžybų pravedimo sąlygas) ir
Techninių reikalavimų komitetu ( kompetencijos ribos- Nacionaliniai techniniai reikalavimai) šių
komitetų protokoliniais nutarimais ir suderinti bei pasirašyti LASF generalinio sekretoriaus, bei
patvirtinti tos sporto šakos komiteto protokoliniu nutarimu.
LASF generalinio sekretoriaus parašas turi būti kartu su LASF antspaudu. Sporto šakos Komiteto
protokolinis patvirtinimas yra rašomas prieš reglamento tekstą, viršutiniame dešiniame kampe:
PATVIRTINTA LASF ..... komiteto, data, protokolo Nr. ... . Suderinimai talpinami spausdinami
paskutiniame reglamento lape po teksto šachmatine tvarka: SUDERINTA LASF teisėjų komiteto,
data, protokolo Nr. ....; SUDERINTA LASF techninių reikalavimų komiteto, data, protokolo Nr. ....;
SUDERINTA LASF generalinė(is) sekretorė(ius), vardas, pavardė, data, LASF antspaudas.
2. Kitų metų automobilių sporto sezono varžybų reglamentai ir jų priedai privalo būti suderinti,
patvirtinti ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio
01 d., jei ko kito nenurodo LASK. Jei iki gruodžio 01 d., nėra patvirtinti atitinkamos sporto šakos
reglamentai ir jų priedai, automatiškai galioja toliau praėjusio paskutinio sezono reglamentai, o
keičiami laikantis LASVOVT numatytos tvarkos.
3. Varžybų reglamentai negalioja, jeigu jie patvirtinti nesilaikant šio straipsnio 2 dalyje nurodyto
termino ir /ar nebuvo suderinti su LASF generaliniu sekretoriumi ir jo pasirašyti, ir/ ar nebuvo
suderinti su Teisėjų ir Techninių reikalavimų komitetais, ir / ar nebuvo patvirtinti tos sporto šakos
komiteto.
4. Teisėjų ir Techninių reikalų komitetas turi teisę teikti pataisymus, pasiūlymus tik jų kompetencijos
ribose esančiais klausimais susijusius su tos sporto šakos reglamentu ir jo priedais, taisyklėmis.
5. Generalinis sekretorius turi teisę nepasirašyti atitinkamos sporto šakos reglamento ir grąžinti jį
pakartotinai svarstyti Sporto šakos komitetui, atsižvelgiant į pastabas reglamento klausimais.
6. Kiekvienos sporto šakos reglamento projektas turi būti paruoštas iki einamųjų metų spalio 30 d. ir
elektroniniu paštu atsiųstas į lasf@lasf.lt. LASF atitinkamos sporto šakos reglamento projektą
skelbia viešai lasf.lt svetainėje lapkričio 01 d. ir LASF nariams leidžia susipažinti ir atsiųsti savo
pasiūlymus ir pastabas iki lapkričio 7 d. į lasf@lasf.lt. Sporto šakos komitetai privalo apsvarstyti
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gautus LASF narių pasiūlymus ir pastabas (tačiau jie nėra privalomi, tik rekomendaciniai)
reglamentų klausimais ir paruošti reglamento oficialią redakciją Teisėjų ir Techninių reikalų
komitetams suderinimui ne vėliau kaip iki lapkričio 14 d. Tik gavus suderinimą iš Teisėjų ir
Techninių reikalų komiteto, ne vėliau nei iki lapkričio 20 d., apie suderintą reglamentą, generalinis
sekretorius tvirtina reglamentą arba atiduoda atgal svarstyti atitinkamos Sporto šakos komitetui
pateikdamas pastabas.
7. SVO reglamentą rengia ir tvirtina Saugaus varžybų organizavimo komitetas (SVOK),
atsižvelgdamas į atskirų sporto šakų Komitetų pateiktas rekomendacijas ir siūlymus. SVO
reglamentas nustato saugaus varžybų pravedimo reikalavimus visoms automobilių sporto šakoms.
Reglamento projektas turi būti paruoštas iki lapkričio 01 d. ir pristatytas LASF el.paštu lasf@lasf.lt
susipažinimui. Oficiali redakcija turi būti paskelbta ne vėliau kaip iki gruodžio 01 d. lasf.lt
tinklalapyje. SVO reglamentas keičiamas bet kuriuo metu SVOK protokoliniu nutarimu.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: pritarti LASVOVT 8 str. „Varžybų reglamentų įsigaliojimas“ naujai redakcijai.
7) Dėl LASVOVT 9 str. siūloma nauja redakcija: „Varžybų reglamentų keitimai, papildymai“
1. Įsigalioję varžybų reglamentai gali būti keičiami ir/ar papildomi 2/3 atitinkamo Komiteto narių ar
Tarybos pritarimu. Įsigalioję varžybų reglamentai keičiami ir/ar papildomi tik šiais atvejais:
1) įsivėlė klaida dėl korektūros ar teksto surinkimo;
2) pakeitimai būtini saugumo užtikrinimui;
3) metų eigoje, atsiradus pakeitimams FIA norminiuose dokumentuose;
4) Tarybos nutarimu pagal sporto šakos Komiteto motyvuotą raštišką teikimą.
2. Atitinkamos automobilių sporto šakos reglamento pakeitimai, kurie turės įtakos automobilių
techniniams reikalavimams turi būti paskelbti ne vėliau nei iki einamųjų metų birželio 30 d. ir įsigalioti
sekančių metų sausio 01 d. Pakeitimai, kurie gali turėti didelės įtakos automobilių techniniams
reikalavimams turi būti paskelbti ne vėliau kaip einamųjų metų birželio 30 d. ir įsigalioti ne anksčiau
kaip antrųjų metų sausio 01 d. (18 mėnesių ,nuo naujovių paskelbimo, taisyklė).
3. Įsigaliojusių varžybų reglamentų pakeitimai, papildymai negali pabloginti varžybų dalyvių padėties
(išskyrus, kai tai susiję su saugumu) bei negalioja atgaline data ir jau įvykusių varžybų rezultatai
neperskaičiuojami.
4. Kilusius ginčus dėl varžybų reglamentų keitimo, papildymo, išaiškinimo ar taikymo, sprendžia
Apeliacinis teismas.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: pritarti LASVOVT 9 str. „Varžybų reglamentų keitimai, papildymai“ naujai redakcijai.
8) Dėl LASVOVT 13 str. 5 d. siūloma papildyti: Norint organizuoti „A“ lygos varžybas, planuojamas
organizatorius privalo pravesti bent vienas kandidatines „A“ lygio varžybas.
Balsuota: „Už“-4, „Prieš“ – 8.
Nutarta: nepapildyti LASVOVT 13 str. 5 d.
9) Dėl LASVOVT 13 str. papildymo nauju punktu: Komitetas priėmęs sprendimą tenkinti paraišką
Organizatoriaus licencijai gauti per 1 darbo dieną nuo atitinkamo sprendimo priėmimo informuoja
LASF Generalinį sekretorių raštu (el.paštu). Tuo pagrindu Generalinis sekretorius pateikia paraiškoje
nurodytam varžybų Organizatoriui Varžybų organizavimo sutartį (naudodamas patvirtintą LASF
Tarybos tipinę sutartį) ne vėliau nei per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamos paraiškos gavimo
dienos ir jos pagrindu vėliau išduoda kitas Varžybų organizatoriui licencijas, remiantis LASVOVT ir
Varžybų organizavimo sutartyje nustatyta tvarka.
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Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: Papildyti LASVOVT 13 str. nauju punktu.
10) Dėl LASVOVT 13 str. 4 d. siūloma nauja redakcija: Atitinkamos sporto šakos Komitetas, gavęs
paraišką Organizatoriaus licencijai gauti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos
gavimo, bet ne vėliau kaip likus 50 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios, priima sprendimą tenkinti
paraišką Organizatoriaus licencijai gauti ar ją atmesti. Komitetas priimdamas sprendimą tenkinti
paraišką Organizatoriaus licencijai gauti privalo įvertinti visas realias kandidato į varžybų
organizatorius galimybes: finansines varžybų organizavimo ir pravedimo galimybes, turimus
finansinius įsiskolinimus, kompetenciją (atsižvelgiant į organizatoriaus per praėjusį sezoną vykdytų
renginių stebėtojo ataskaitas, gautus skundus ir kt.) ir kitas aplinkybes. Komitetas priimdamas paraišką
Organizatoriaus licencijai gauti, 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 LASVOVT ir varžybų organizavimo sutartyje numatytų sąlygų, būtų
negrąžinama ir iš jos išskaičiuojamos baudos už įsipareigojimų nevykdymą. Depozitinė suma varžybų
organizatoriui grąžinama/grąžinama dalis/negrąžinama po varžybų aptarimo atitinkamos sporto šakos
komitete, atsižvelgiant į stebėtojų ataskaitas (jei stebėtojas varžybose buvo) ir/arba generalinio
sekretoriaus ataskaitą apie LASVOVT ir Organizatoriaus sutarties vykdymą.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 13 str. 4 d. naujai redakcijai.
Pastaba: Toliau balsavime nedalyvauja E. Torrau. Kvorumas nutarimams priimti 11
balsų.
11) Dėl LASVOVT 13 str. 7 d. papildymo. Siūloma nustatyti depozito sumokėjimo terminą: Sporto šakos
komiteto nustatytas depozitas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki
renginio į LASF atsiskaitomąją sąskaitą banke, nurodytą varžybų organizavimo sutartyje.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Papildyti LASVOVT 13 str. 7 d., nustatant depozito sumokėjimo terminą.
12) Dėl LASVOVT 13 str. 11 d. siūloma nauja redakcija: Jei varžybų organizatorius nevykdo ar nesilaiko
varžybas reglamentuojančiuose aktuose nustatytos varžybų organizavimo tvarkos ir/ar terminų, LASF
generalinis sekretorius varžybų organizatoriui taiko Tarybos patvirtintas ir nustatytas baudas (priedas
Nr. 2 “Baudos organizatoriui”) už Varžybų organizavimo sutarties nesilaikymą. Sankciją- “licencijos
atėmimą“, taikyti varžybų organizatoriui gali tik Taryba atitinkamos sporto šakos Komiteto ar
generalinio sekretoriaus teikimu.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 13 str. 11 d. naujai redakcijai.
13) Dėl LASVOVT 13 str. papildymo nauju punktu: „Visos baudos Organizatoriui išskaičiuojamos iš
sumokėto depozito, jei jo nepakanka ar jis nebuvo sumokėtas, LASF išrašo organizatoriui sąskaitafaktūrą baudoms apmokėti.“
Balsuota: „Už“ – 10, „Prieš“ – 0, „Susilaiko“ – 1.
Nutarta: Papildyti LASVOVT 13 str. nauju punktu.
1. Dėl LASVOVT 15 str. 1 d. naujos redakcijos. Siūloma: Organizuojant automobilių sporto varžybas
LASK, šių taisyklių, varžybų reglamentų bei varžybų organizavimo sutartimi nustatyta tvarka ir
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terminais, varžybų organizatorius, atsižvelgdamas į sporto šakos specifiką, iki varžybų pradžios pateikia
LASF’ui reikalingus atitinkamai sporto šakai žemiau išvardintus bei šių taisyklių 16-25 straipsniuose
aprašytus leidimus bei dokumentus:
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 15 str. 1 d. naujai redakcijai.
14) Dėl LASVOVT 18 str. 2 d. siūlyta:
1)„Lietuvos teritorijoje organizuojamose varžybose, Varžybų vadovas privalo turėti atitinkamos
kategorijos LASF išduotą teisėjo licenciją.“
Balsuota: „Už“ – 6, „Prieš“- 5.
2) )„Lietuvos teritorijoje organizuojamose varžybose, Varžybų vadovas gali būti kitos ASF licencijos
turėtojas, mokantis lietuvių kalbą ir susipažinęs su LASF reglamentuojančiais dokumentais.“
Balsuota: „Už“ – 5, „Prieš“-6.
3) )„Lietuvos teritorijoje organizuojamose varžybose, Varžybų vadovas gali būti LASF arba kitos ASF
licencijos turėtojas.
Balsuota: „Už“ – 1, „Prieš“- 10.
Nutarta: palikti galiojančią redakciją: Lietuvos teritorijoje organizuojamose varžybose, Varžybų
vadovas privalo turėti atitinkamos kategorijos LASF išduotą teisėjo licenciją.
15) Dėl LASVOVT 18 str. 3 d. siūlyta: Oficialių asmenų sąraše palikti Oficialių asmenų kontaktus.
Balsuota: „Už“ –8, „Prieš“ – 1, „Susilaiko“ – 2.
Nutarta: Oficialių asmenų sąraše palikti Oficialių asmenų kontaktus.
16) Dėl LASVOVT 18 str. 4 d. Vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto kodekso 142 str. pataisyti
LASVOVT 18 str. 4 d.: „Varžybų vadovas gali eiti ir Vyriausiojo varžybų sekretoriaus pareigas (LASK
142 str.).“
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 18 str. 4 d. papildymui.
17) Dėl LASVOVT 20 str. 3 d. siūloma nauja redakcija: Varžybų informacinis leidinys privalomas
automobilių ralio ir ralio sprinto varžybose.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai)
Nutarta: Varžybų informacinis leidinys privalomas automobilių ralio ir ralio sprinto varžybose.
18) Dėl LASVOVT 21 str. 7 d. nauja redakcija: „Varžybų papildomi nuostatai įsigalioja, kai yra suderinti ir
pasirašyti atitinkamos sporto šakos komiteto ir LASF generalinio sekretoriaus bei pasirašyti varžybų
organizatoriaus ar varžybų vadovo ir paskelbti LASF bei varžybų organizatoriaus internetiniame
puslapyje. Draudžiama skelbti viešai nesuderintus ir nepasirašytus papildomus nuostatus.“
Balsuota: „Už“ –9, „Prieš“ – 1, „Susilaiko“ –1.
Nutarta: Pritarti Dėl LASVOVT 21 str. 7 d. naujai redakcijai.
19) Dėl LASVOVT 22 str. 4 d. siūloma papildyti: Varžybų metu išleidžiami biuleteniai nedelsiant
publikuojami oficialioje(ose) varžybų lentoje(ose) ir pagal galimybes varžybų organizatoriaus
internetiniame tinklalapyje.
Balsuota: „Už“ –9, „Prieš“ – 1, „Susilaiko“ – 1.
Nutarta: Pritarti LASVOVT 22 str. 4 d. papildymui.
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20) Dėl LASVOVT 27 str. 2 d. 11 p. siūloma nauja redakcija: „LASF stebėtojas – tai atitinkamos sporto
šakos Komiteto raštiškai rekomenduotas (komitetas pateikia dviejų asmenų kandidatūras: pagrindinę ir
pakaitinę) ir Tarybos paskirtas bei patvirtintas visam varžybų sezonui ir pagal terminuotą darbo sutartį
į LASF priimtas fizinis asmuo arba pagal sąskaitą-faktūrą apmokamas užsienio šalies stebėtojas, kurio
funkcijos yra stebėti ir vertinti pravedamas automobilių sporto varžybas, parengti atitinkamos sporto
šakos Komiteto nustatytos formos ataskaitą ir ją pateikti atitinkamam Komitetui. LASF stebėtoju negali
būti varžybų Organizatorius, einamaisiais metais organizuojantis ir vykdantis tos pačios sporto šakos
varžybas. Atitinkamo Komiteto siūlymu, atsižvelgiant į varžybų ypatumus (kelių šalių vienu metu
pravedamas varžybas, vienu metu pravedamas varžybas kelių lygų – A, B, C lygos, ir pan.) gali būti
skiriami keli LASF stebėtojai, kuriems būtų padalintos stebėjimo funkcijos (pvz. stebėti varžybų teisėjų
darbą, administracinės komisijos, sekretoriato darbą, žiūrovų zonų įrengimą ir ten vykstantį veiksmą
varžybų metu ir pan.). Šie LASF stebėtojai per 5 d. d. savo ataskaitas pateikia atitinkamam Komitetui
bei generaliniam sekretoriui el. paštu atskirai pagal jiems deleguotas funkcijas.“
Balsuota: „Už“ –6, „Prieš“ – 3, „Susilaiko“ - 2
Nutarta: Pritarti LASVOVT 27 str. 2 d. 11 p. naujai redakcijai.
Pastaba: Toliau balsavime nedalyvauja K. Gudžiūnas. Kvorumas nutarimams priimti 10 balsų.
21) Dėl LASVOVT 27 str. 2 d. 13 p. siūloma nauja redakcija: „SVO delegatas – tai SVO komiteto
rekomenduotas ir LASF Tarybos patvirtintas asmuo, turintis ne mažesnę, kaip I teisėjo kategoriją,
kurio pagrindinė funkcija stebėti kaip laikomasi SVO reglamente nustatytų varžybų saugumo
reikalavimų, parengti ataskaitą ir ją pateikti atitinkamos sporto šakos Komitetui. Saugaus varžybų
organizavimo kontrolę gali vykdyti tik saugaus varžybų organizavimo (SVO) delegatas.
Balsuota: „Už“ –10 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 27 str. 2 d. 13 p. naujai redakcijai.
24) Dėl LASVOVT 27 str. 2 d. 13 p. siūloma išplėsti, papildant sekančiais punktais:
13.1. Varžybų metu SVO delegatas vertina:
A) ar faktinis trasos paruošimas atitinka inspektavimo metu buvusią būklę;
B) ar pašalinti inspektavimo metu nustatyti trūkumai;
C) ar įgyvendintos saugos plane numatytos dalyvių ir žiūrovų saugumo užtikrinimo priemonės.
13.2. SVO delegatas privalo varžybų metu informuoti apie pastebėtus trūkumus Varžybų vadovą ir
Sporto komisarus, kurie turi nuspręsti apie tolimesnį varžybų vykdymą.
13.3. SVO delegatas, nepriklausomai nuo varžybų saugumo viršininko ar komisarų sprendimo, gali
priimti sprendimą iki 30 (trisdešimt) minučių terminui sustabdyti varžybas ar jų dalį (greičio ruožą), jei
trasa neatitinka saugumo reikalavimų ar saugos plano. Apie sprendimą delegatas nedelsiant informuoja
varžybų vadovą žodžiu. Vėliau - raštu, išvardinant priežastis. Šis sprendimas yra neskundžiamas. Jei
per varžybų sustabdymo laikotarpį situacija nepasikeičia SVO delegatas raštiškai siūlo SKK nutraukti
varžybas. Sprendimą, nutraukti varžybas, priima tik SKK.
13.4. SVO delegatas po varžybų pateikia ataskaitą LASF generaliniam sekretoriui ir atitinkamos sporto
šakos komitetui per 5 darbo dienas pasibaigus varžyboms. SVO delegato apmokėjimo tvarką nustato
LASF Taryba.
Balsuota: „Už“ –10 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 27 str. 2 d. 13 p. funkcijų išplėtimui.
25) Dėl LASVOVT 27 str. 2 d. papildymo 14 p. Siūloma: Visi teisėjai galintys dirbti varžybose oficialiais
asmenimis ir tam tikrose pareigose varžybų organizatoriaus ar Teisėjų komiteto, techninių reikalų
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komiteto, SVO komiteto yra pasirenkami iš Teisėjų komiteto, techninių reikalų komiteto, SVO
komiteto oficialiai patvirtinto ir viešai skelbiamo sąrašo.
Balsuota: „Už“ –10 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 27 str. 2 d. papildymui 14 punktu.
26) Dėl LASVOVT 28 str. 6 d. siūlomas pakeitimas: “Taryba ar Komitetas į varžybas gali skirti LASF
stebėtoją(us), LASF Techninį delegatą, SVO delegatą. LASF stebėtojo(ų) ar LASF techninio ar SVO
delegato įgaliojimus, ataskaitų pateikimo terminus (jei jie nenustatyti LASVOVT) bei formas nustato
atitinkamos sporto šakos Komitetas.“
Balsuota: „Už“ –10 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 28 str. 6 d. pakeitimui.
27) Dėl LASVOVT 33 str. siūloma nauja redakcija: LASK 59 str. nustato, jog draudžiamosiomis
varžybomis laikomos tos, kurios organizuojamos nesilaikant LASK ar kitų automobilių sportą
reglamentuojančių dokumentų (FIA TSK, LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo, LASF įstatų, šių
taisyklių, varžybų reglamentų (taisyklių). Dalyvavimą draudžiamose varžybose reglamentuoja LASK.
Balsuota: „Už“ –10 (vienbalsiai).
Nutarta: Pritarti LASVOVT 33 str. naujai redakcijai.
28) Dėl LASVOVT 38 str. 6 d. naujos redakcijos. Siūloma: LASF skirtų stebėtojų ataskaitų pristatymas
LASF – LASF skirti stebėtojai (LASF stebėtojas, LASF techninis delegatas, SVO delegatas) po
oficialių varžybų pabaigos ne vėliau kaip per tris darbo dienas privalo pateikti Organizatoriui parengtą
ataskaitą. Per tris darbo dienas Organizatorius pateikia paaiškinimus Stebėtojui. Stebėtojas, atsižvelgęs
į organizatoriaus pateiktą objektyvią informaciją (jeigu tokia buvo), per tris darbo dienas atlieka
ataskaitos korekcijas ir ne vėliau kaip per tris darbo dienos pristato ataskaitą LASF ir atitinkamos
sporto šakos Komitetui.
Balsuota: „Už“ –10 (vienbalsiai).
Nutarta: pritarti LASVOVT 38 str. 6 d. naujai redakcijai.
29) Dėl LASVOVT 39 str. naujos redakcijos. Siūloma:
1.Visos baudos paskirtos varžybų metu iki pirmojo SKK posėdžio atitenka: 70 % Varžybų
organizatoriui, 30%- LASF (pervedamos į specialią sąskaitą banke, iš kurios surinktos lėšos bus
naudojamos saugumui varžybų metu užtikrinti: įsigyjant reikalingą saugumo įrangą naudojamą
visose LASF organizuojamose varžybose ir kt.). LASF priklausanti lėšų dalis turi būti pervedamos
per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus varžyboms į LASF atsiskaitomąją sąskaitą banke, pagal
LASF išrašytą sąskaitą-faktūrą, remiantis Organizatoriaus pateiktais baudų surinkimą įrodančiais
varžybų dokumentais.
2. Visos piniginės baudos paskirtos po pirmojo SKK posėdžio turi būti pristatytos į LASF SKK
nario ar jo įgalioto asmens per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus varžyboms (LASK 157 str.).
Balsuota: „Už“ –7, „Prieš“ – 1, „Susilaiko“ – 2.
Nutarta: pritarti LASVOVT 39 str. naujai redakcijai.
30) Dėl LASVOVT 41 str. 2 d. Siūloma nauja redakcija: LASF ar jos rėmėjų pateikta reklama yra
privaloma ant sportinių automobilių. LASF lipdukus gamina ir organizatoriams pateikia LASF arba
LASF rėmėjas. Reklaminiai plotai ant sportinių automobilių yra varžybų organizatoriaus ir atskiros
sporto šakos dispozicijoje. LASF, organizatoriaus ir atskiros sporto šakos reklaminių lipdukų
išdėstymo schemą, spalvas, matmenis, nustato LASF simbolių naudojimo taisyklės bei automobilių
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sporto šakų varžybų reglamentai (taisyklės). Esant LASF rėmėjo logotipui lipduko plote, LASF
logotipas lipduke yra rekomenduotinas, bet neprivalomas.
Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).
Nutarta: pritarti LASVOVT 41 str. 2 d. naujai redakcijai.
31) Dėl LASVOVT papildymo nauju straipsniu. Siūloma: Leidimai į varžybas
1. Varžybų organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad visi LASF licencijų turėtojai (pareiškėjai,
vairuotojai, teisėjai), LASF administracijos darbuotojai ir Tarybos nariai, pateikę LASF prezidento
pasirašytą pažymėjimą (plastikinę kortelę) su asmens fotografija, galėtų nemokamai patekti ir stebėti
visas LASF patvirtintas oficialias automobilių sporto varžybas Lietuvos teritorijoje.
2. Varžybų organizatorius įsipareigoja, informuoti varžybų personalą: apsaugos darbuotojus,
bilietuotojus ir pan., apie LASF licencijų turėtojų, administracijos darbuotojų bei Tarybos narių
nemokamą patekimą į organizuojamas varžybas.
3. Susidarius eilėms patekimui į varžybas, pateikus LASF pažymėjimą, turi būti užtikrintas minėtiems
LASF asmenims pirmenybinis patekimas į varžybas.
4. Varžybų organizatoriui, nesilaikančiam 1-3 punkte nurodytų įsipareigojimų, skiriama bauda,
remiantis Priedu Nr. 2.
5. Organizatorius, LASF generaliniam sekretoriui paprašius raštu, įsipareigoja suteikti 10 bilietų į
varžybas ir esant galimybei pristatyti juos LASF administracijai ar el. paštu el. Bilietus ar užtikrinti
bilietų atsiėmimą varžybų metu organizatoriaus štabe, kuriuos LASF panaudos savo reikmėms
(skelbiamiems konkursams ir kt.).
Balsuota: „Už“-9, „Prieš“-1.
Nutarta: pritarti LASVOVT papildymui nauju straipsniu „Leidimai į varžybas“.
32)Dėl LASVOVT 45 str. 2 d. Siūloma nauja redakcija: LASVOVT ir jo priedai gali būti keičiamas
Tarybos sprendimu sezono eigoje, jei tai nepablogins varžybų dalyvių situacijos: neįtakos varžybų
rezultatų, nepablogins varžybų organizatoriaus padėties ir pan.
Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).
Nutarta: pritarti LASVOVT 45 str. 2 d naujai redakcijai.
33) Dėl LASVOVT 9 str. 2 d. Siūloma nauja redakcija: Atitinkamos automobilių sporto šakos
reglamento pakeitimai, kurie turės įtakos automobilių techniniams reikalavimams turi būti paskelbti
ne vėliau nei iki einamųjų metų birželio 30 d. ir įsigalioti sekančių metų sausio 01 d. Pakeitimai,
kurie gali turėti didelės įtakos automobilių techniniams reikalavimams turi būti paskelbti ne vėliau
kaip einamųjų metų birželio 30 d. ir įsigalioti ne anksčiau kaip antrųjų metų sausio 01 d. (18
mėnesių ,nuo naujovių paskelbimo, taisyklė).
Balsuota: „Už“ –8, „Prieš“ – 1, „Susilaiko“ – 1.
Nutarta: pritarti LASVOVT 9 str. 2p. papildymui.
21:55 val. Posėdis paskelbtas baigtu.

PRIDEDAMA:
1.
Renatos Burbulienės komandiruotės į Helsinkį ataskaita.
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2.
3.
4.

Tado Vasiliausko komandiruotės į Helsinkį ataskaita.
LASF komandiruočių tvarkos aprašas ir priedai.
2016 m. LASVOVT projektas.

Viso protokolo lapų: 13.

Posėdžio pirmininkas

R. Austinskas

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštė
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