
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2015-05-21 

 
2015-05-21 

Kaunas 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2015-05-21 d. 16.00 val., Draugyste g.19, Kaunas, baigtas 
2015-05-21 d. 18:00 val. 

 
Dalyvavo:  
LASF prezidentas – Romas Austinskas. 
Teisėjų komiteto pirmininkas – Šarūnas Liesis. 
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
LASF generalinis sekretorius – Tomas Digaitis. 
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Algimantas Glikas, Egidijus Česnelis, Ramūnas 

Vaitkūnas. 
 
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. 2015 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato 1-ojo etapo 

aptarimas. Rezultatų tvirtinimas. 
Teisėjų komiteto pirmininkas Š. Liesis pakomentavo Latvijoje vykusį 1-ąjį Lietuvos 

automobilių kroso čempionato etapą. Pastebėjo, jog lyginant Latvijoje bei Lietuvoje organizuojamas 
varžybas, Lietuvos varžybose yra aukštesnis organizavimo, trasų paruošimo lygis.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti Lietuvos automobilių kroso čempionato I-ojo etapo rezultatus. 
 
2. KAUSIMAS. Dėl sportininkų taškų etape skaičiavimo, kai varžybos vyksta kitoje 

šalyje kartu su kitomis varžybomis. 
Siūlyta: Parašyti išaiškinimą Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamente dėl 

įskaitinių taškų skaičiavimo, varžyboms vykstant užsienio šalyje. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: parašyti išaiškinimą Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamente: 

„Automobilių kroso čempionatas gali vykti kartu su kitomis varžybomis arba užsienyje, jei jos 
įtrauktos į kalendorių, sportininkas asmeninius čempionato įskaitinius taškus atsineša į turnyrinę 
lentelę pagal užimtą vietą tose varžybose.“ 

 
3. KLAUSIMAS. Dėl neklasifikuojamų varžybų Gargžduose. 
Iškeltas klausimas – kaip klasifikuoti Gargždų klubo „ASK Žaibas“ organizuojamas 

varžybas – naktinį autokrosą „Gargždų naktis – 2015“, kadangi naktinis autokrosas nėra apibrėžtas 



 

jokio reglamento. Taip pat dėl Akmenės klubo „ASK Extempas“ vadovės atsiųsto klausimo dėl 
varžybų Akmenės miesto šventės metu. 

Siūlyta: Naktinio autokroso organizatorius, taip pat varžybų Akmenės miesto šventės metu 
organizatorius turi išsipirkti vienkartinę „C“ lygos organizatoriaus licenciją. Dalyviams, neturintiems 
sportininkų licencijų, suteikti galimybę įsigyti vienkartines „M“ kategorijos licencijas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Naktinio autokroso organizatorius, taip pat varžybų Akmenės miesto šventės metu 

organizatorius turi išsipirkti vienkartinę „C“ lygos organizatoriaus licenciją. Dalyviams, neturintiems 
sportininkų licencijų, suteikti galimybę įsigyti vienkartines „M“ kategorijos licencijas. 
 

4. KLAUSIMAS. Dėl VšĮ „Norlin“ prašymo organizuoti 6-tąjį Lietuvos automobilių 
kroso čempionato etapą Šakių rajone, Pavilkijo trasoje, Spalio 4 d. 

Siūlyta: Š. Liesis patarė neįtraukti šių varžybų į Lietuvos autokroso čempionato varžybų 
kalendorių, nes etapų datos buvo patvirtintos dar praeitais metais. Darant prielaidą, jog sportininkai 
planuoja varžybų sezoną bei numatytą etapų skaičių iš anksto ir jų atžvilgiu būtų neteisinga pridėti 
dar vieną etapą. Todėl siūlymas organizatoriui vykdyti autokroso taurės varžybas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: VšĮ „Norlin“ leisti organizuoti Spalio 4 d., Šakių rajone, Pavilkijo autokroso 

trasoje organizuoti neįskaitines autokroso taurės varžybas. 
 
5. KLAUSIMAS. 2015 m. Regioninių automobilių kroso varžybų reglamento bei jo 

priedų tvirtinimas, 2015 m. Žemaitijos automobilių kroso varžybų reglamento bei jo priedų 
tvirtinimas, 2015 m. Regioninių automobilių kroso techninių reikalavimų automobiliams 
tvirtinimas, 2015 m. Žemaitijos automobilių kroso techninių reikalavimų automobiliams 
tvirtinimas. 

Siūlyta: Kroso komitetui patvirtinti Regioninių automobilių kroso varžybų reglamentą, 
Žemaitijos automobilių kroso varžybų reglamentą, Regioninių automobilių kroso techninių 
reikalavimus automobiliams, Žemaitijos automobilių kroso techninių reikalavimus automobiliams su 
minimaliomis korekcijomis. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti 2015 m. Regioninių automobilių kroso varžybų reglamentą bei jo 

priedus, 2015 m. Žemaitijos automobilių kroso varžybų reglamentą bei jo priedus, 2015 m. 
Regioninių automobilių kroso techninių reikalavimus automobiliams, 2015 m. Žemaitijos 
automobilių kroso techninių reikalavimus automobiliams. 

 
6. KLAUSIMAS. Dėl automobilių kroso ir rali-kroso varžybų LASF stebėtojo 

paskyrimo 2015-tiesiems metams. 
Siūlyta: Sutarta, kad šiems metams stebėtojas reikalingas, bus galima diskutuoti dėl jo 

poreikio kitiems metams. Kandidatu pasiūlytas: Algimantas Glikas. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: LASF stebėtoju autokroso, rali-kroso varžybose 2015-iems metams paskirti 

Algimantą Gliką. 
 
 



 

7. KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių kroso čempionato 3-iojo etapo Ukmergėje 
papildomų nuostatų tvirtinimas. 

Siūlyta: Patvirtinti Lietuvos automobilių kroso čempionato 3-iojo etapo Ukmergėje 
papildomus nuostatus. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti Lietuvos automobilių kroso čempionato 3-iojo etapo Ukmergėje 

papildomus nuostatus. 
 
8. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato kitų etapų. 
Siūlyta: T. Digaičio siūlymu – išsiųsti varžybų organizatoriams atmintinę su nurodymais ir 

terminais kada ir kokius dokumentus pateikti. Tada organizatoriams duoti 2 savaites laiko atsiųsti 
visus dokumentus ir kroso komiteto posėdyje vienu metu patvirtinti visus likusius etapus.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: išsiųsti likusių čempionato etapų (išskyrus Ukmergės) varžybų 

organizatoriams atmintines bei paprašyti jų atsiųsti prašymus dėl varžybų organizavimo. 
 
9. KLAUSIMAS. Dėl renginių draudimo. 
Kroso komiteto pirmininkas K. Gudžiūnas išsakė nuomonę, kad draudimo kompanijos neturi 

intereso drausti varžybas. Siūlyta sudaryti LASF su vienu draudimo kompanija sutartį.  
Nutarta: LASF prezidentas R. Austinskas papasakojo apie planus sudaryti tokią 

sutartį su draudimo kompanija.  
 
10. KLAUSIMAS. Dėl FIA atsiųsto rašto dėl techninių reikalavimų – saugos lankų ir 

sėdynių tvirtinimo. 
Iš FIA atsiųstas raštas su rekomendacijomis dėl techninių reikalavimų, į ką reikėtų atkreipti 

dėmesį techninio patikrinimo metu. 
Nutarta: išversti informaciją į lietuvių kalbą, išsiųsti kroso komiteto nariams 

susipažinimui. 
 
11. KLAUSIMAS. Dėl Kroso komiteto posėdžių.  
Siūlyta: Kroso komiteto posėdžius bei balsavimus daryti elektroninėmis priemonėmis. 

Susirinkimus LASF būstinėje daryti atskiru susitarimu. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Kroso komiteto posėdžius bei balsavimus daryti elektroninėmis priemonėmis. 

Susirinkimus LASF būstinėje daryti atskiru susitarimu. 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 3 
 

 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


