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4x4 komiteto posėdis pradėtas 2015 m. balandžio 30d. 16.00 val. (viešbutis "Karolina"), baigtas 
2015 m. balandžio 30d. 18.00 val. 
Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas: Gediminas Grigaitis 
Komiteto nariai: A. Igliukas, M. Liubartas, J. Juodytė, D. Zamalitis 
 
Posėdžio pirmininkas – G. Grigaitis 
Posėdžio sekretoroius– J. Juodytė 
 
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.  
Pirmininkas pristatė 4x4 komiteto posėdžio darbotvarkę: 

1. Naujos paraiškos formos sportinio automobilio techniniam pasui gauti, 4x4 pravžumo sporto 

šakos automobiliams, svarstymas. 

2. 2015 m. Lietuvos bekelės lenktynių čempionato I etapo "4x4perimetras. Anykščiai" papildomų 

nuostatų tvirtinimas. 

3. Techninių reikalavimų priedo Nr.1 papildymas 

Siūlyta: Patvirtinti 4x4 komiteto posėdžio darbotvarkę. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Patvirtinti 4x4 komiteto posėdžio darbotvarkę. 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 

1. KLAUSIMAS 
Naujos paraiškos formos sportinio automobilio techniniam pasui gauti, 4x4 pravažumo sporto 
šakos automobiliams, svarstymas. Klausimą pristatė 4x4 komiteto narys D. Zamalaitis.  
Suaktyvėjus 4x4 pravažumo sporto šakai ir atsirandant vis daugiau automobilių pravažumo sporte, 
situacija su sportinių automobilių techninių pasų išdavimu 4x4 pravažumo sporto automobiliams - 
aklavietėje. Kadangi dauguma šios klasės automobilių savos konstrukcijos ir saugos karkaso 
homologacija, atsižvelgiant į šakos specifiką, nereikalinga, tikslinga būtų koreaguoti paraiškos, kuri 
pritaikyta kitų automobilių sporto šakoms, tekstą. Gauta paraiškos forma, kurią pasiūlė šos šakos 
sportininkai. Siūlau pritarti šiai paraiškos formai ir teikti LASF Tarybai ją tvirtinti. Ši forma galiotų tik 
4x4 pravažumo sporto automobiliams. 
Siūlyta balsuoti: 
Kas už tai, kad būtų pritarta naujos redakcijos paraiškos formai dėl sportinių automobilių techninių 
pasų 4x4 automobilių pravažumo sportui ir teikti ją LASF Tarybai tvirtinimui. 
Balsuota: Už 5, Prieš -0 , Susilaikė -0. 
Nutarta: pritarti naujos redakcijos paraiškos formai dėl sportinių automobilių techninių pasų 4x4 
automobilių pravažumo sportui ir teikti ją LASF Tarybai tvirtinimui. 
 
 
 



 
2. KLAUSIMAS 
2015m. Lietuvos bekelės lenktynių čempionato I etapo "4x4perimetras. Anykščiai" papildomų 
nuostatų tvirtinimas. Klausimą pristatė 4x4 komiteto pirmininkas G. Grigaitis. 
Tai pirmasis, po 2009m. nutrūkusių bekelės lenktynių (rally raid / cross country), etapas. Šiais 
metais numatyti 4 čempionato etapai. Tikimės šios 4x4 automobilių sporto šakos entuziastų 
dėmesio. 
Siūlyta balsuoti: 
Kas už tai, kad būtų patvirtinti 2015m. Lietuvos bekelės lenktynių čempionato I etapo 
"4x4perimetras. Anykščiai" papildomi nuostatai. 
Balsuota: Už 5, Prieš -0 , Susilaikė -0. 
Nutarta: patvirtinti 2015m. Lietuvos bekelės lenktynių čempionato I etapo "4x4perimetras. 
Anykščiai" papildomus nuostatus 
 
3. KLAUSIMAS 
Techninių reikalavimų priedo Nr.1 papildymas. Klausimą pristatė 4x4 komiteto narys D. Zamalaitis. 

Per neapdairumą, Techninių reikalavimų priedo Nr.1, buvo prapuolęs saugos karkaso, esant trims 

ekipažo nariams, brėžinys. Juo ir siūloma priedą papildyti. 

Siūlyta balsuoti: 
Kas už tai, kad papildyti Techninių reikalavimų priedą Nr.1 saugos karkaso, esant trims ekipažo 
nariams, brėžiniu. 
Balsuota: Už 5, Prieš -0 , Susilaikė -0. 
Nutarta: papildyti Techninių reikalavimų priedą Nr.1. saugos karkaso, esant trims ekipažo nariams, 
brėžiniu. 
 
 
Pridedama:  
1. Paraiškos forma sportinio automobilio techniniam pasui gauti, 4x4 pravažumo sporto šakos 
automobiliams. 
2. Techninių reikalavimų priedas Nr.1 
 
 
Posėdžio pirmininkas    G. Grigaitis 
 
 
 
Posėdžio sekretorė   J. Juodytė  
 


