Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2016-01
2016-01-26
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-01-26 d. 16.00 val., baigtas 18.55 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas;
Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Rimvydas Agurkis,
Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius, Evaldas Torrau, Valdas Jonušis, Kazimieras Gudžiūnas,
Elektroninio ryšio priemonėmis (video konferencija) dalyvavo: Maris Simson, Rolandas
Šležas.
Raštu balsavo: Remigijus Antanavičius (pateikė balsavimą raštu į 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir
12 klausimus).
Nedalyvavo:
Viceprezidentas Benediktas Vanagas, Viceprezidentas Jonas Dereškevičius Komitetų
pirmininkai: Antanas Kyguolis.
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, projektų vadovas
Tadas Vasiliauskas.
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas.
Posėdžio sekretorė – Kristina Kleinauskė.
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas.
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
LASF 4x4 komiteto pirmininkas Gediminas Grigaitis prašė prie kitų klausimų įtraukti
klausimus apie neklasifikuojamas varžybas ir SVO seminarų kokybės gerinimą.
LASF Kroso komiteto pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas paprašė prie kitų klausimų
įtraukti klausimą dėl Rimanto Poliakovo priėmimo į Kroso komiteto narius, patvirtinimą.
LASF Generalinės sekretorės Renatos Burbulienės prašymu buvo prašoma įtraukti
klausimo svarstymą dėl AJAGS klubo organizuojamo LARČ VII etapo Druskininkuose datos keitimo
patvirtinimo.
LASF Prezidento Romo Austinsko prašymu buvo prašoma įtraukti Dakaro dalyvių
apdovanojimo klausimą.
Ralio komiteto primininkas Maris Simson prašė įtraukti klausimą dėl vieningos rezultatų,
paraiškų administravimo, administracinės ir techninės komisijų laikų administravimo bei greičio
indekso skaičiavimo automatinės sistemos pristatymo Ralio varžybose.
Siūlyta: Patvirtinti pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. LASF elektroninės valdymo sistemos E-LASF kūrimo eiga. Klausimą pristato projektų
vadovas Tadas Vasiliauskas.
2. Dėl teisėjų komandiravimo į LRČ II-ą etapą Viru, Estija. Klausimą pristato Š.Liesis.
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3. K. Gudžiūno (Vilkyčiai) prašymas dėl komandiruotės į Suomiją kompensavimo; Klausimą
pristato K.Gudžiūnas.
4. Dėl LASF suvažiavimo darbotvarkės papildymo LASF Tarybos darbo nuostatų keitimo
klausimu; Klausimą pristato R.Burbulienė.
5. Dėl LASF suvažiavimo darbotvarkės papildymo K.Gudžiūno (Vilkyčiai) prašymuviceprezidento rinkimai; Klausimą pristato K.Gudžiūnas ir R.Burbulienė.
6. Dėl R.Venio prašymo gražinti organizatoriui sumokėtus pinigus už neįvykusias GSKL
varžybas spalio 4 d. Klausimą pristato R.Burbulienė.
7. Dėl A.Juknevičiaus pasisakymų žiniasklaidoje; Klausimą pristato R.Burbulienė.
8. Dėl audito atlikimo LASF už 2015 m. ir audito įmonės nusamdymo; Klausimą pristato
R.Austinskas.
9. LASF asocijuotų narių ir tikrųjų narių tvirtinimas; Klausimą pristato R.Burbulienė.
10. Dėl stebėtojo paskyrimo Halls winter rally; Klausimą pristato M.Simson.
11. Dėl SVO delegato skyrimo LRČ etapams. Klausimą pristato R.Burbulienė.
12. Dėl pasirengimo 2016-03-26 LASF tikrųjų narių suvažiavimui einamųjų procedūrų
tvirtinimas (LASF organų ataskaitų parengimas už 2015 m. ir kt.). Klausimą pristato R.Burbulienė.
13. Dėl Rimanto Poliakovo priėmimo į Kroso komiteto narius, tvirtinimo. Klausimą pristato K.
Gudžiūnas.
14. Dėl AJAGS klubo organizuojamo LARČ VII etapo Druskininkuose datos keitimo
tvirtinimo. Klausimą pristato R.Burbulienė.
15. Dėl Dakaro dalyvių apdovanojimų. Klausimą pristato R. Austinskas.
16. Dėl neklasifikuojamų varžybų. Klausimą pristato G. Grigaitis.
17. Atsiliepimai apie SVO seminaro pravedimą. Klausimą pristato G. Grigaitis
18. Dėl vieningos rezultatų, paraiškų administravimo, administracinės ir techninės komisijų
laikų administravimo bei greičio indekso skaičiavimo automatinės sistemos pristatymo Ralio
varžybose. Klausimą pristato M. Simson.
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.
1. KLAUSIMAS. LASF elektroninės valdymo sistemos E-LASF kūrimo eiga.
Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas pristatė E-LASF sistemos veikimą ir vykdomus
diegimo bei klaidų taisymo darbus. Sistema veikia be didesnių trukdžių, iškilusios klaidos pašalinamos
operatyviai. Nuo 2016 metų sausio mėnesio pradžios patvirtintos 46 narystės, keli šimtai sportininkų
licencijų, virš 30 pareiškėjų licencijų, apie šimtą teisėjų licencijų. Pagamintas licencijas jau galima
atsiimti ne tik LASF, bet ir gauti per LP Expres į paštomatą. Vis dar vyksta sistemos tobulinimo
darbai. Šiuo metu intensyviai dirbama ties Varžybų organizatorių moduliu. LASF Prezidentas Romas
Austinskas papildė, kad už sistemos kūrimo darbus iki šios dienos yra sumokėta 6926 eurų. Šis LASF
projektas buvo pristatytas KKSD.
Siūlyta: patvirtinti E-LASF sistemos I-etapo užbaigtus darbus ir pradėti Sistemos
II etapo darbus.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: patvirtinti E-LASF sistemos I-etapo užbaigtus darbus ir pradėti Sistemos II
etapo darbus.
2.KLAUSIMAS. Dėl teisėjų komandiravimo į LRČ II-ą etapą Viru, Estiją.
Teisėjų komiteto pirmininkas Šarūnas Liesis informavo, kad į visus kitose šalyse vykdomus
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bendrus etapus tiek ralio, tiek kroso ar ralio kroso federacija siųsdavo tris teisėjus: komisarą, sekretorę
ir techn. komisijos atstovą. Tarp Tarybos narių vyko diskusija, kokius teisėjus siųsti. Po diskusijos
pasiūlyta nuo federacijos siųsti du asmenis.
Siūlyta: siųsti du asmenis (komisarą ir techninį delegatą). Siunčiamiems asmenims apmokėti
dienpinigius ir kuro išlaidas.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Siųsti du asmenis – komisarą ir techninį delegatą. Siunčiamiems asmenims
apmokėti dienpinigius ir kuro išlaidas.
3. KLAUSIMAS. K. Gudžiūno (Vilkyčiai) prašymas dėl komandiruotės į Suomiją
kompensavimo.
Kroso komiteto pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas trumpai pristatė seminare sužinotą
informaciją. Oficialių apdovanojimų metu buvo apdovanotas Paulius Pleskovas. Sausio 13 d. Taryba
gavo prašymą iš ASK „Vilkyčiai” kompensuoti Europos autokroso čempionato etapo Organizatoriui
kelionę į Suomiją. Kelionės tikslas, dalyviai ir išlaidos nurodytos prisegtame Prašyme Pirmininkas
paprašė kompensuoti seminaro metu patirtas išlaidas jam bei kartu vykusiam Remigijui Bilevičiui.
Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, kad išlaidos patirtos LASF Organizatoriaus, kompensuoti
Europos autokroso čempionato etapo Organizatoriui ASK „Vilkyčiai" Prašyme nurodytas išlaidas iš
KKSD biudžeto lėšų, skirtų Europos autokroso čempionato etapo pasiruošimui.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Kompensuoti Europos autokroso čempionato etapo Organizatoriui ASK
„Vilkyčiai" Prašyme nurodytas išlaidas iš KKSD biudžeto lėšų, skirtų Europos autokroso
čempionato etapo pasiruošimui.
4. KLAUSIMAS. Dėl LASF suvažiavimo darbotvarkės papildymo LASF Tarybos
darbo nuostatų keitimo klausimu.
Generalinė sekretorė Renata Burbulienė informavo, kad dabartiniai Tarybos darbo
nuostatai turi trūkumų t.y. trūksta tarybos narių atsakomybės dėl nelankomų tarybos posėdžių ir
nedalyvavimo juose nei gyvai nei raštu, kas trikdo tarybos darbą ir normalų funkcionavimą ir kt.; Įvesti
Pirmininko pavaduotojo poziciją, pirmininkui nesant, atsistatydinus, suspendavus ir pan., kad sporto
šaka būtų kuruojama ir vystoma ir kt.
Siūlyta: Įtraukti į LASF suvažiavimo darbotvarkę LASF Tarybos darbo nuostatų
naujos redakcijos priėmimą. Iki vasario 10 d. parengti naują Tarybos darbo nuostatų projektą.
Balsuota: „Už“ – 11, „Susilaiko“ – 1.
Nutarta: Įtraukti į LASF suvažiavimo darbotvarkę LASF Tarybos darbo nuostatų
naujos redakcijos priėmimą. Iki vasario 10 d. parengti naują Tarybos darbo nuostatų projektą.
5. KLAUSIMAS. Dėl LASF suvažiavimo darbotvarkės papildymo K.Gudžiūno
(Vilkyčiai) prašymu- viceprezidento rinkimai.
2016-01–06 Taryba gavo Prašymą iš ASK „Vilkyčiai“ įtraukti į suvažiavimo dienotvarkę
klausimus dėl viceprezidentų skaičiaus didinimo ir naujo viceprezidento rinkimų (remiantis LASF
įstatų p. 7.3.5.: „Suvažiavimas Prezidento siūlymu nustato Viceprezidentų skaičių̨, renka ir atšaukia
Viceprezidentus.“). ASK "Vilkyčiai" siūlo į viceprezidentus Vladą Pleskovą, kuris atstovautų kroso
sporto šakai. Prašymo turinys prisegamas.
Siūlyta: Į LASF Suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl LASF viceprezidentų
skaičiaus nustatymo ir naujo viceprezidento rinkimo.
Balsuota: „Už“ – 8 . „Susilaiko“ – 3, „Prieš“ - 1
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Nutarta: Į LASF Suvažiavimo darbotvarkę įtraukti
viceprezidentų skaičiaus nustatymo ir naujo viceprezidento rinkimo.

klausimą

dėl

LASF

6. KLAUSIMAS. Dėl R. Venio prašymo gražinti organizatoriui sumokėtus pinigus
už neįvykusias GSKL varžybas spalio 4 d.
Organizatorius Kauno M. Šalčiaus sporto klubas turėjo vykdyti 2015-10-04 GSKL
varžybas Kazlų Rūdos aerodrome. Varžybos, pasak organizatoriaus, neįvyko dėl surengtų karinių
pratybų aerodrome. LASF susiskambino su Krašto apsaugos atstovu ir gavo atsakymą, kad 2015-10–04
d. Kazlų Rūdos aerodrome vyko karinės pratybos ir aerodromas buvo uždarytas 1,5 mėn.
Organizatorius sutinka, kad pinigai ateityje būtų užskaityti už kitas klubui suteiktas federacijos
paslaugas.
Siūlyta: Grąžinti Organizatoriui Kauno M. Šalčiaus sporto klubui sumokėtus 50 eurų už
neįvykusias varžybas ne dėl organizatoriaus kaltės. Grąžinamą pinigų sumą organizatoriui ateityje
užskaityti už kitas federacijos klubui suteiktas paslaugas.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: Grąžinti Organizatoriui Kauno M. Šalčiaus sporto klubui sumokėtus 50
eurų už neįvykusias varžybas ne dėl organizatoriaus kaltės. Grąžinamą pinigų sumą
organizatoriui ateityje užskaityti už kitas federacijos klubui suteiktas paslaugas.
7. KLAUSIMAS. Dėl A. Juknevičiaus pasisakymų žiniasklaidoje.
Dakaro dalyvis A. Juknevičius spaudoje išsakė nuomonę dėl LASF veiklos:
Interviu/straipsnis:
http://www.delfi.lt/sportas/dakaras/a-juknevicius-federacijai-dakaro-slovesspinduliu-nedalins.d?id=70106452;
- Interviu/video konferencija nuo 19.12 min. http://www.delfi.lt/video/transliacijos/konferencijos/delfikonferencijoje-dakaro-ralio-dalyvis-a-juknevicius.d?id=112;
Kiekvienas LASF dalyvis turi laikytis Etikos ir Drausmės kodekse (toliau-Kodeksas)
nustatytų reikalavimų:
Kodekso 6 str. 1. teigia, kad „ Drausmės pažeidimai – asmens veiksmai (veikimas arba
neveikimas), kurie prieštarauja sąžiningo, sportiško, etiško, garbingo elgesio principams ir taisyklėms,
geriems papročiams ir/arba kenkia ar gali pakenkti automobilių sporto, kaip sąžiningo sporto šakos ar
Dalyvių įvaizdžiui bei reputacijai. “Nesportišku ir netinkamu elgesiu (Kodekso 8 str.) laikomas
Dalyvio elgesiu:
„12) kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo sąžiningumu
viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų;
13) kitų Dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose ;
16) bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai.“
LASF Dalyvio pasisakymas viešai, reiškia bet kokį viešą pasisakymą̨ viešoje erdvėje
įskaitant visas elektronines ryšio priemones, internetinę erdvę ( naujienų tinklapiai ir jų komentarai,
socialiniai tinklai ir jų komentarai, kiti tinklalapiai, kuriuos gali pasiekti tiek vieši, tiek registruoti
vartotojai), spaudinius (laikraščiai, skrajutės, plakatai ir kiti spaudiniai), viešus pasisakymus renginių ar
varžybų metu (Kodekso 8 str. 3 d.).
Siūlyta: Apsvarstyti sportininko elgesį. Taryba nusprendė, kad į A.Juknevičiaus
pasisakymus spaudoje federacija jau atsakė išplatindama pranešimą spaudai ir jame išdėstė bei paneigė
visus faktus su kuriais nesutiko.
Balsuota: „Už“ – 11, „Susilaiko“ - 1.
Nutarta: A.Juknevičiaus pasisakymų nesvarstyti, kadangi federacija jau atsakė
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išplatindama pranešimą spaudai ir jame išdėstė bei paneigė visus faktus su kuriais nesutiko.
8. KLAUSIMAS. Dėl audito atlikimo LASF už 2015 m. ir audito įmonės
nusamdymo.
LASF Prezidentas Romas Austinskas pasiūlė samdyti UAB „Thezis“ LASF audito
atlikimui už 2015 metus.
Siūlyta: Atlikti LASF auditą už 2015 m. ir nusamdyti audito įmonę UAB „Thezis“.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: Atlikti LASF auditą už 2015 m. ir nusamdyti audito įmonę UAB „Thezis“.
9. KLAUSIMAS. LASF asocijuotų narių ir tikrųjų narių tvirtinimas.
Tikrasis narys
KAUNO AUTOKLUBAS
Asocijuotas narys
DAKARAS LT VŠĮ
Rally 4 FUN ASOCIACIJA
VARO RACING VŠĮ
4 RACE VŠĮ
KROSAS LIETUVOS AUTOKROSO SPORTININKŲ
KLUBAS
ŽAIBAS KLAIPĖDOS RAJONO ASK
Mažeikių ASK
BŪKIME DRAUGE VŠĮ
SKORPIONO ASK
STARTAS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ IR
MOTOCIKLŲ SPORTO TEISĖJŲ BEI VETERANŲ
KLUBAS
MŪŠA KROSS AK
SADEGAS VŠĮ
SAMSONO MOTORAI ASK VŠĮ
KAUNO M. ŠALČIAUS SK
ZASK AKSELERATORIUS
BLUE ARROW SPORT ASOCIACIJA
AEGN Engineering VšĮ
GS RACING CLUB VŠĮ
BEKELĖS FIESTA VŠĮ
KAUNO AUTOMOBILININKŲ KLUBAS
PILĖNAI ARTSŠK
E-KROSAS
RAIVINTA

Vadovas
Direktorius Aleksandras Dainys
Vadovas
Direktorius Klaudijus Jakimovas
Prezidentas Eugenijus Andrulis
Rokas Jatulis
Direktorius Žilvinas Reisas
Prezidentas Remigijus Bilevičius
Prezidentas Leonidas Ivanovas
Pirmininkas Vitalijus Plastininas
Direktorius Saulius Butrimavičius
Prezidentas Saulius Žunda
Prezidentas Gražvydas Smetonis
Vadovas Arnas Kanapeckas
Direktorė Vita Peteraitienė
Direktorius Martynas Samsonas
Pirmininkas Remigijus Venys
Prezidentas Arvydas Petkevičius
Direktorė Rūta Lapėnienė
Direktorius Artūras Ežerskis
Gen.direktorė Miglė Nemuraitė
Direktorius Gediminas Grigaitis
Direktorius Algirdas Gricius
Pirmininkas Aūnas Lekavičius
Direktorius Egidijus Česnelis
Direktorius Vidmantas Patlaba
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SLYSK ŠONU
ASOCIACIJA "BOLIDS"
ŠONASLYDIS
ALYTAUS KLUBAS
MEDINIS RATLANKIS

Direktorius Maksim Nedorezov
Pirmininkas Giedrius Stonys
Direktorius Kęstutis Kelpša
Direktorius Rimantas Volungevičius
Direktorius Darius Simutis

Siūlyta: Patvirtinti 2016 m. naujų narių priėmimo į LASF prašymus.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: Patvirtinti 2016 m. naujų narių priėmimo į LASF prašymus.
10. KLAUSIMAS. Dėl stebėtojo paskyrimo Halls Winter Rally 2016.
Ralio komiteto pirmininkas Maris Simson pasiūlė skirti stebėtoją iš Latvijos Rainis
Poznaks. Pristatė jo CV. Pageidaujamas atlygis už darbo dieną - 100 eurų. Teisėjų komiteto
pirmininkas Šarūnas Liesis pasiūlė šalia Latvijos stebėtojo skirti ir lietuvį stebėtoją, kad jis galėtų
mokytis iš kompetentingo stebėtojo.
Siūlyta: LASF LRČ stebėtoju paskirti Latvijos ir Lietuvos atstovą tik vienam LRČ etapui
„Halls Winter Rally“.
Balsuota: „Už“ – 11, „Susilaiko“ - 1.
Nutarta: LASF LRČ stebėtoju paskirti Latvijos atstovą Rainis Poznaks ir Lietuvos
atstovą Darių Matulį tik vienam LRČ etapui „Halls Winter Rally“.
11. KLAUSIMAS. Dėl SVO delegato skyrimo LRČ etapams.
LASF Generalinė sekretorė Renata Burbulienė informavo, kad 2016 m. LASF neplanavo
turėti SVO delegato. SVO delegatas buvo numatytas priimant naują LASVOVT, tačiau tai yra Tarybos
teisė jį paskirti ne pareiga.
Siūlyta: Skirti SVO delegatą LRČ 2016 sezonui.
Balsuota: „Už“ – 4, „Susilaiko“ – 3.
Nutarta: Neskirti SVO delegato LRČ 2016 sezonui.
12. KLAUSIMAS. Dėl pasirengimo 2016-03-26 LASF tikrųjų narių suvažiavimui
einamųjų̨ procedūrų̨ tvirtinimas (LASF organų ataskaitų parengimas už 2015 m. ir kt.).
Siūlyta:
1. Įpareigoti LASF komitetus iki 2016-02-10 d. pateikti LASF sekretoriatui Komitetų
veiklos ataskaitas už 2015 metus.
2. Įpareigoti LASF sekretoriatą̨ išsiųsti priminimus LASF Apeliacinio teismo, Revizijos
komisijos, Etikos ir drausmės komisijos pirmininkams apie veiklos ataskaitų už 2015 m. pateikimą
LASF sekretoriatui iki 2016-02-10 d.
3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2016-02-11 d. 16 val.
LASF patalpose, kuriame bus tvirtinama dalis 2016-03-26 d. LASF tikrųjų̨ narių suvažiavimo
medžiagos.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta:
1. Įpareigoti LASF komitetus iki 2016-02-10 d. pateikti LASF sekretoriatui Komitetų
veiklos ataskaitas už 2015 metus.
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2. Informuoti LASF Apeliacinio teismo, Revizijos komisijos, Etikos ir drausmės
komisijos pirmininkus apie veiklos ataskaitų už 2015 m. pateikimą LASF sekretoriatui iki 201602-10 d.
3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2016-02-11 d. 16 val.
LASF patalpose, kuriame bus tvirtinama dalis 2016-03-26 d. LASF tikrųjų̨ narių suvažiavimo
medžiagos.
13. KLAUSIMAS. Dėl Rimanto Poliakovo priėmimo į Kroso komiteto narius,
tvirtinimo.
Kroso komiteto pirmininkas K. Gudžiūnas pateikė R. Poliakovo prašymą priimti jį į Kroso komiteto
narius.
Siūlyta: Patvirtinti R. Poliakovo prašymą priimti jį į Kroso komiteto narius.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Priimti R. Poliakovą į Kroso komiteto narius.
14. KLAUSIMAS. Dėl AJAGS klubo organizuojamo LARČ VII etapo
Druskininkuose datos keitimo tvirtinimo. Klausimą pristato R.Burbulienė.
Siūlyta: Pakeisti LARČ VII-ojo etapo „Rally Classic“ Druskininkai 2016 datą iš rugsėjo
30- spalio 1d. į spalio 7-8 d., nes rugsėjo 30- spalio 1 dienomis Latvijoje vyks Europos Rally kroso
čempionatas.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Pakeisti LARČ VII-ojo etapo „Rally Classic“ Druskininkai 2016 datą iš
rugsėjo 30- spalio 1 d. į spalio 7-8 d.
15. KLAUSIMAS. Dėl atminimo dovanų Dakaro dalyviams.
LASF prezidentas informavo, kad Dakaro dalyviai buvo pagerbti sausio 25 d. KKSD
posėdžių salėje surengus spaudos konferenciją ir sportininkams įteikti atminimo prizai.
Siūlyta: Patvirtinti atminimo prizus Dakaro dalyviams.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Patvirtinti atminimo prizus Dakaro dalyviams.
16. KLAUSIMAS. Dėl neklasifikuojamų varžybų.
4X4 Komiteto pirmininkas G. Grigaitis iškėlė klausimą, dėl neklasifikuojamų varžybų
reglamentavimo ruošiant naują LASK projektą.
Siūlyta: Iki vasario 10 d. sporto šakų komitetams pateikti LASF administracijai siūlymus
dėl neklasifikuojamų varžybų sąvokos. Po 2016 m. Suvažiavimo ir naujo LASK priėmimo išsiųsti
savivaldybėms informaciją dėl neklasifikuojamų varžybų ir kt.
Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Iki vasario 10 d. sporto šakų komitetams pateikti LASF administracijai
siūlymus dėl neklasifikuojamų varžybų sąvokos. Po 2016 m. Suvažiavimo ir naujo LASK
priėmimo išsiųsti savivaldybėms informaciją dėl neklasifikuojamų varžybų ir kt.
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17.KLAUSIMAS. Atsiliepimai apie SVO seminaro pravedimą.
4X4 Komiteto pirmininkas G. Grigaitis pasidalino mintimis apie sausio mėn. organizuotą
SVO komiteto seminaro kokybe. G.Grigaičiui dėl pastabų seminarui pritarė ir Drag'o komiteto
pirmininkas Rolandas Šležas.
Siūlyta: kelti SVO komiteto organizuojamų seminarų kokybę ir jame pateikiamos
informacijos aktualumą ir naudingumą.
Bendru pritarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Įpareigoti SVO komitetui peržvelgti organizuojamų seminarų kokybę ir
jame pateikiamos informacijos aktualumą ir naudingumą.
18.KLAUSIMAS. Dėl vieningos rezultatų, paraiškų administravimo, administracinės
ir techninės komisijų laikų administravimo bei greičio indekso skaičiavimo
automatinės sistemos pristatymo Ralio varžybose.
Ralio komiteto primininkas Maris Simson informavo, kad vieningos Ralio rezultatų,
paraiškų administravimo, administracinės ir techninės komisijų laikų administravimo bei greičio
indekso skaičiavimo automatinės sistemos jau yra naudojamos. Prie sistemos kaštų prašo prisidėti
federaciją.
Siūlyta: Vystyti šią sistemą jos kūrėjams savarankiškai. Ateityje pagal galimybes ir gavus
daugiau informacijos prisidėti prie šios sistemos LASF'ui.
Balsuota: Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).
Nutarta: Vystyti šią sistemą jos kūrėjams savarankiškai. Ateityje pagal galimybes ir
gavus daugiau informacijos prisidėti prie šios sistemos LASF'ui.

PRIDEDAMA:
1. Rimanto Poliakovo prašymas.
2. AJAGS klubo prašymas dėl varžybų datos pakeitimo.
Viso protokolo lapų: 8.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

R. Austinskas

K. Kleinauskė

8

