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Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

LASF Tarybos posėdžio 

PROTOKOLAS Nr. 2015-22 

2015-11-26 

 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-11-26 d. 16:00 val. Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 21:00 val. 

Dalyvavo:  

LASF Prezidentas - Romas Austinskas; 

LASF viceprezidentas – Benediktas Vanagas, Jonas Dereškevičius. 

Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Antanas Kyguolis, Maris 

Simson, Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius, Evaldas Torrau, 

Remigijus Antanavičius. 

Nedalyvavo:  
Komitetų pirmininkai: Rolandas Šležas, Kazimieras Gudžiūnas, Lietuvos kartingo 

federacijos prezidentas Valdas Jonušis. 

Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, projektų vadovas 

Tadas Vasiliauskas, Ralio komiteto narys Ramūnas Šaučikovas (1-ame darbotvarkės 

klausime). 

 

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 pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 

1. Informacija dėl 2016 metų sporto šakų reglamentų.  

2.  Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

(LASVOVT) 2016 metų projekto svarstymas/tvirtinimas.  

3.  2016 metų LASF varžybų kalendoriaus svarstymas/tvirtinimas. 

4.  Sporto šakų komitetų darbo nuostatų po Tarybos priimtų pakeitimų tvirtinimas. 

5.  Kiti klausimai. 

 

I. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 

 

1. KLAUSIMAS. Informacija dėl 2016 metų sporto šakų reglamentų.  

Pateikta informacija apie LASF komitetų rengiamus reglamentus bei su kokiomis 

problemomis susiduriama. Diskutuota dėl termino reglamentams pateikti prailginimo, nuspręsta šį 

klausimą nagrinėti kartu su LASK naujos redakcijos priėmimu, kadangi terminai reglamentams pateikti 

yra nustatyti LASK . Komitetų pirmininkai informavo, kad reglamentai bus parengti ir pristatyti LASF 

sekretoriatui iki 2015-12-01 d. 
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2.  KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių (LASVOVT) 2016 metų projekto svarstymas/tvirtinimas.  

 

1) Dėl LASVOVT 28 str. 3-4 d. papildymo. Siūloma: 3) LASF teisėjų komitetas 

kiekvienoms varžyboms skiria SKK pirmininką. Ralio, kroso, ralio-kroso ir žiedinių 

lenktynių A lygos varžybose Teisėjų komitetas skiria ir antrąjį SKK narį. Trečiąjį 

SKK narį, turintį atitinkamos kategorijos teisėjo licenciją,  pasirenka organizatorius ar 

jo įgaliotas varžybų vadovas iš Teisėjų patvirtinto oficialaus sąrašo nurodyto 27 str. 2 

d. 14 p. 

4) Varžybų vadovą turintį atitinkamos kategorijos teisėjo licenciją, (A ir B lygos 

varžybose turintis ne mažesnę kaip I teisėjo kategoriją, o C lygos varžybose ne 

mažesnę kaip II teisėjo kategoriją) pasirenka varžybų organizatorius iš Teisėjų 

patvirtinto oficialaus sąrašo nurodyto 27 str. 2 d. 14 p. 

Balsuota: „Už“ – 11, „Prieš“ – 1. 

Nutarta: Pritarti siūlomai LASVOVT 28 str. 3-4 d. redakcijai. 

 

2) Dėl LASVOVT 23 str. 7 p. Naujo punkto įtraukimo. Siūloma: Už trasos 

patikrinimą (įskaitant pakartotinį patikrinimą), Organizatorius tiesiogiai atsiskaito su 

trasos tikrintoju pagal SVO komiteto patvirtintą tarifų skalę. 

Balsuota: „UŽ“ – 7, „Prieš“ – 3, „Susilaiko“ – 2.  

Nutarta: Pritarti LASVOVT 23 str. papildymui nauju 7 p. 

 

Pastaba. Benediktas Vanagas ir Remigijus Antanavičius nedalyvauja posėdyje. 

 

3) Dėl LASVOVT 27 str. 2d. 12 p. Siūloma redakcija: LASF techninis delegatas – tai 

Techninių reikalavimų komiteto rekomenduotas ir LASF Tarybos patvirtintas, ne 

mažesnę kaip I teisėjo kategoriją turintis Lietuvos ar užsienio šalies pilietis, kurio 

pagrindinė funkcija stebėti varžybų dalyvių automobilių atitikimą techniniams 

reikalavimams bei varžybose vykstančio techninio patikrinimo lygį, per 5 darbo 

dienas parengti ataskaitą ir ją pateikti atitinkamos sporto šakos Komitetui bei 

generaliniam sekretoriui. Techninis delegatas dirba pagal Techninių reikalų komiteto 

patvirtintus Techninio delegato darbo nuostatus. 

     Balsuota: „Už“ - 12 (vienbalsiai). 

     Nutarta: Patvirtinti LASVOVT 27 str. 2d. 12 p. naują redakciją. 

 

Pastaba: toliau posėdyje  nedalyvavo du tarybos nariai. Kvorumas darbotvarkės 

klausimams svarstyti – 10 balsų. 

 

4) Dėl LASVOVT 39 str. papildymo. Siūloma: 39 str. Baudos varžybų metu. 

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. 
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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“ - 10 (vienbalsiai). 

      Nutarta: papildyti LASVOVT 39 straipsnį. 
 

5)  Dėl LASVOVT 44 str. 3 p. Siūloma išbraukti 3 p., kuris buvo pasiūlytas ir 

priimtas Tarybos protokolu Nr. 21:  
 

3. Susidarius eilėms patekimui į varžybas, pateikus LASF pažymėjimą, turi būti 

užtikrintas minėtiems LASF asmenims pirmenybinis patekimas į varžybas. “ 

Balsuota: „Už“- 4 , „Prieš“- 3, „Susilaikė“  - 3. 

Nutarta: Išbraukti LASVOVT 44 str. 3 p. 

 

6) Siūlyta: Patvirtinti 2016 metų Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir 

vykdymo taisyklių redakciją. 

Balsuota: „Už“- 8, „Susilaiko“-2. 

Nutarta: Patvirtinti 2016 metų Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir 

vykdymo taisyklių redakciją. 

 

3.  KLAUSIMAS. 2016 metų LASF varžybų kalendoriaus svarstymas/tvirtinimas. 

Siūlyta: Patvirtinti 2016 metų LASF automobilių sporto varžybų kalendorių. 

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai). 

Nutarta: Patvirtinti 2016 metų LASF automobilių sporto varžybų kalendorių. 

 

4.  KLAUSIMAS. Sporto šakų komitetų darbo nuostatų po Tarybos priimtų 

pakeitimų tvirtinimas. 

Siūlyta: Patvirtinti Sporto šakų komitetų darbo nuostatus. 

Balsuota: „Už“- 9, „Prieš“- 1. 

Nutarta: Patvirtinti Sporto šakų komitetų darbo nuostatus. 

 

5.  Kiti klausimai. 

Klausimų nėra. 

 

PRIDEDAMA:  

1) 2016 m. LASVOVT projektas. 

2) 2016 metų LASF automobilių sporto varžybų kalendorius. 

 

 

Viso protokolo lapų: 3 

 

 

Posėdžio pirmininkas      R. Austinskas 

 

 

 

                     Posėdžio sekretorė      E. Kairiūkštė 
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