Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 10
2018-12-19
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2018-12-19 d. (trečiadienis) 17:00 val., LASF patalpose, Savanorių
pr. 56, Kaunas, baigtas 18.40 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas.
LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius (balsavo raštu), Vladas Pleskovas (balsavo raštu),
Žilvinas Sakalauskas; Patarėjas- Romualdas Juknelevičius.
Nedalyvavo: Patarėjas Mantas Matukaitis ir Viceprezidentas Dainius Matijošaitis.
Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas.
Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė.
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė ar yra dar klausimų,
kuriuos reikia apsvarstyti šiame posėdyje. Klausimų negauta.
SIŪLYTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
2. LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
3. LASF Ralio komiteto pirmininko kandidatūros svarstymas ir tvirtinimas (susitikimas su
kandidatais);
4. LASF Stebėtojo tvirtinimas LARČ sezonui;
5. LASF Įstatų pakeitimų projekto tvirtinimas (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
6. LASF sporto disciplinų komitetų rinkimų į organizatorių ir sportininkų atstovus svarstymas ir
tvirtinimas;
7. LASVOVT pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas;
8. Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos svarstymas ir tvirtinimas;
9. LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymas įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę,
klausimą dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir įvedimo, nurodant juos
„LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“ tvarkoje
(skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
10. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m. ir audito įmonės patvirtinimo (skirta LASF
Tikrųjų narių suvažiavimui);
11. Asocijuoto nario priėmimas į LASF narius;
12. Lietuvos Žiedinių lenktynių čempionato reglamento, taisyklių ir kalendoriaus tvirtinimas;
13.Kiti klausimai.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai	
  
NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:

1. LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
2. LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
3. LASF Ralio komiteto pirmininko kandidatūros svarstymas ir tvirtinimas (susitikimas su
kandidatais);
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4. LASF Stebėtojo tvirtinimas LARČ sezonui;
5. LASF Įstatų pakeitimų projekto tvirtinimas (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
6. LASF sporto disciplinų komitetų rinkimų į organizatorių ir sportininkų atstovus
svarstymas ir tvirtinimas;
7. LASVOVT pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas;
8. Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos svarstymas ir tvirtinimas;
9. LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymas įtraukti į Suvažiavimo
darbotvarkę, klausimą dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir įvedimo,
nurodant juos „LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos
veiklai remti“ tvarkoje (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
10. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m. ir audito įmonės patvirtinimo (skirta
LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
11. Asocijuoto nario priėmimas į LASF narius;
12. Lietuvos Žiedinių lenktynių čempionato reglamento, taisyklių ir kalendoriaus tvirtinimas;
13.Kiti klausimai.
Klausimų svarstymas:
1.   LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių
suvažiavimui).
SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė Tarybai savo veiklos ataskaitą už 2018 metus, kuri
bus teikiama 2019 LASF Tikrųjų narių suvažiavimui.
Taip pat pasidalino mintimis apie FIA generalinę asamblėją, kuri vyko gruodžio 6-7 d. Sankt
Peterburge, Rusijoje, kurioje buvo taip pat patvirtinti du LASF delegatai į FIA komisijas: LASF
Ralio komiteto ir SVO komiteto narys Remigijus Bilevičius išrinktas į FIA Kroso komisiją,
LASF Drag ir Techninių reikalavimų komiteto narys Andrius Tiknius į FIA Drag komisiją.
Taip pat Prezidentas paminėjo, kad gruodžio-sausio mėnesį paskyrė institucijų lankymui ir
susitikimui su jų vadovais (pagal galimybes) įteikiant padėkas už bendradarbiavimą varžybų
metu. Jau įteikė padėkas Prezidentūrai, Kelių direkcijai ir KKSD.
SIŪLYTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2018 metus.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2018 metus.
2.   LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui).
SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė Tarybos nariams LASF Tarybos veiklos ataskaitą už
2018 metus, kuri bus teikiama 2019 m. LASF Tikrųjų narių suvažiavimui. Vyko diskusija apie
2019 metų Tarybos posėdžių turinį, siūlyta labiau kontroliuoti komitetų veiklą, dažniau
kviečiant atskirai komitetų pirmininkus į Tarybos posėdžius pokalbiui apie atitinkamos sporto
disciplinos iššūkius ir pasiekimus.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2018 metus.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2018 metus.
3.   LASF Ralio komiteto pirmininko kandidatūros svarstymas ir tvirtinimas.
SVARSTYTA: 2018-11-16/29 vyko rinkimai į LASF ralio komiteto pirmininko poziciją. Per šį
laikotarpį buvo gauti du kandidatų sutikimai: Arvydo Petkevičiaus ir Tomo Žemaičio. Tačiau
Arvydas Petkevičius atsiėmė savo kandidatūrą, nurodydamas, kad jo kaip LASF organizatoriaus
veikla gali trukdyti eiti komiteto pirmininko pareigas. Už Tomo Žemaičio kandidatūros
palaikymą LASF nariai atidavė iš viso 8 balsus:
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Kandidatas

LASF narys balsavęs už kandidatą

Tomas Žemaitis
Tomas Žemaitis
Tomas Žemaitis
Tomas Žemaitis

„Autorikona“
VšĮ ,,Automotoprojektai"
ZASK Akseleratorius
UAB "Pitlane"
Asociacija "Kelmės automobilių
sporto klubas"
Sporto klubas "Autoralis"
LAMSTVK "STARTAS"
SK "Flameris racing"

Tomas Žemaitis
Tomas Žemaitis
Tomas Žemaitis
Tomas Žemaitis

Balsavimo
data
27/11/18
28/11/18
28/11/18
29/11/18

Kandidato
sutikimas eiti
pareigas
gautas 2018-11-28

29/11/18
29/11/18
29/11/18
29/11/18

SIŪLYTA: Su kandidatu Tomu Žemaičiu diskutuota apie Ralio komiteto veiklos viešumą ir
skaidrumą, didesnį bendruomenės įtraukimą, kryptis, komiteto sudėtį ir kt. Po pokalbio LASF
Tarybos posėdžio metu su kandidatu į LASF Ralio komiteto pirmininko poziciją, pasiūlyta
patvirtinti Tomą Žemaitį Ralio komiteto pirmininku.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti Tomą Žemaitį LASF Ralio komiteto pirmininku.
4.   LASF Stebėtojo tvirtinimas LARČ sezonui.
SVARSTYTA: LASF Ralio komitetas pateikė Tarybai siūlymą patvirtinti 2019 metų LARČ
sezonui LASF Stebėtoju Remigijų Bilevičių.
SIŪLYTA: Patvirtinti Remigijų Bilevičių LASF Stebėtoju 2019 metų LARČ sezonui.
R.Bilevičius dirbo LARČ stebėtoju ir 2018 metais.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti Remigijų Bilevičių LASF Stebėtoju 2019 metų LARČ sezonui
5.   LASF Įstatų pakeitimų projekto tvirtinimas (skirta LASF Tikrųjų narių
suvažiavimui).
SVARSTYTA: Būtini pakeitimai LASF Įstatuose susiję su naujai priimtu LR Sporto įstatymu,
KKSD sprendimais bei narystės tvirtinimo klausimu. LR Sporto įstatymas įpareigoja visas
sporto asociacijas, gaunančias valstybės lėšas Įstatuose nurodyti valdymo organo kadencijų
skaičių einančių iš eilės vienam asmeniui. Taip pat pasiūlyta įtraukti, kad buvusių narių narystę
tvirtina administracija, o niekada nebuvusių LASF nariais narystę, tvirtins tik Taryba.
SIŪLYTA: Pritarti siūlomiems LASF Įstatų pakeitimams (4.3., 5.2., 9.5.p. bei „sporto šaka“
pervadinti į „sporto disciplina“) ir teikti notaro peržiūrai bei LASF Tikrųjų narių suvažiavimui
patvirtinti.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Pritarti siūlomiems LASF Įstatų pakeitimams (4.3., 5.2., 9.5.p. bei „sporto
šaka“ pervadinti į „sporto disciplina“) ir teikti notaro peržiūrai bei LASF Tikrųjų narių
suvažiavimui patvirtinti.
6.   LASF sporto disciplinų komitetų rinkimų į organizatorių ir sportininkų atstovus
svarstymas ir tvirtinimas.
SVARSTYTA: 2018 gruodžio 1-14 dienomis vyko rinkimai į LASF sporto disciplinos
komitetus organizatoriaus ir sportininko atstovo pozicijas. Į LASF Kroso komitetą dar buvo
pasiūlyti S.Valiukas ir D.Tamašauskas, bet jie nepateikė savo sutikimų. Remiantis LASF Įstatų
p. 12.4.6., jei nėra naujų kandidatų, darbą komitete tęse buvę komiteto nariai organizatoriaus ir
sportininkų atstovo pozicijose. LASF nariai pateikė šiuos kandidatus, kartu su jų sutikimais:
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Sporto šakos komitetas

Ralio

Organizatoriaus atstovo

Sportininko atstovo

(Sutikimai gauti)

(Sutikimai gauti)

Arvydas Petkevičius

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m.-Linas
Vaškys

Pasiūlę nariai: ASK
„Autorikona“

Žiedo

Kroso

Laurynas Černeckas

Andrius Jasioniauskas

Pasiūlę nariai: VšĮ „Greičio
broliai“

Pasiūlę nariai: VšĮ „Greičio
broliai“

Zenonas Sinkevičius

Raimundas Kukenys ( ėjęs
pareigas 2018m.)

Pasiūlę nariai: Kupiškio automoto sportas, VšĮ
„MOTORSPORT LT“,ASK
„EXTEMPAS“
4x4

Pasiūlę nariai: Kupiškio automoto sportas, VšĮ
„MOTORSPORT LT“,ASK
„EXTEMPAS“

Gediminas Grigaits ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Jurijus Kovalenka ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Pasiūlę nariai: Kupiškio automoto sportas

Pasiūlę nariai: Kupiškio automoto sportas

Driftas

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m. –Darius
Jurčiukonis

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m.- Linas
Jančaras

Dragas

Tadas Šimkus

Vaidas Morkūnas ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Pasiūlę nariai: Asociacija
„ Klaipėdos sportinių
automobilių klubas“,
Asociacija „Greitų automobilių
ambasada“, VšĮ „Tija Racing“
Kitos sporto šakos

	
  

Pasiūlę nariai: VšĮ „Tija
Racing“

Tadas Zdanavičius

Audrius Kliminskas

Pasiūlę nariai: VšĮ
automobilių sporto klubas
„Marimotorai“, Kupiškio automoto sportas, Asociacija
„BLUE ARROW SPORT“

Pasiūlę nariai: Pakruojo ASK,
Kupiškio auto-moto sportas,
Asociacija „BLUE ARROW
SPORT“
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SIŪLYTA: Patvirtinti pasiūlytus kandidatus, kurie davė sutikimus eiti pareigas sporto
disciplinų komitetuose:
Sporto šakos komitetas

Organizatoriaus atstovo

Sportininko atstovo

(Sutikimai gauti)

(Sutikimai gauti)

Arvydas Petkevičius

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m.-Linas
Vaškys

Žiedo

Laurynas Černeckas

Andrius Jasioniauskas

Kroso

Zenonas Sinkevičius

Raimundas Kukenys ( ėjęs
pareigas 2018m.)

4x4

Gediminas Grigaits ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Jurijus Kovalenka ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Driftas

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m. –Darius
Jurčiukonis

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m.- Linas
Jančaras

Dragas

Tadas Šimkus

Vaidas Morkūnas ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Kitos sporto šakos

Tadas Zdanavičius

Audrius Kliminskas

Ralio

BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti pasiūlytus kandidatus, kurie davė sutikimus eiti pareigas sporto
disciplinų komitetuose:
Sporto šakos komitetas

Organizatoriaus atstovo

Sportininko atstovo

(Sutikimai gauti)

(Sutikimai gauti)

Arvydas Petkevičius

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m.-Linas
Vaškys

Ralio
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Žiedo

Laurynas Černeckas

Andrius Jasioniauskas

Kroso

Zenonas Sinkevičius

Raimundas Kukenys ( ėjęs
pareigas 2018m.)

4x4

Gediminas Grigaits ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Jurijus Kovalenka ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Driftas

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m. –Darius
Jurčiukonis

Nėra pasiūlymų, lieka komitete
asmuo dirbęs 2018 m.- Linas
Jančaras

Dragas

Tadas Šimkus

Vaidas Morkūnas ( ėjęs
komitete pareigas 2018m.)

Kitos sporto šakos

Tadas Zdanavičius

Audrius Kliminskas

7.   LASVOVT pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas.
SVARSTYTA: LASF Teisėjų ir Techninių reikalavimų komiteto pirmininkų pateikti
pasiūlymai dėl LASVOVT 27 str. 2 p. 6 ir 9) pakeitimų. Diskutuota apie pateiktų pasiūlymų
praktinį pritaikymą ir reikalingumą administruojant teisėjų institutą. Svarstyta apie Techninės
komisijos pirmininko pervadinimą į Techninį komisarą.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASVOVT 27 str. 2 p. 6 ir 9) pakeitimus ir išdėstyti juos sekančiai:
6) Techninis komisaras – varžybų vadovo parinktas asmuo, turintis ne mažesnę kaip I teisėjo
kategoriją (leidžiančią dirbti A, B ir C lygos varžybose) ar ne mažesnę kaip II teisėjo kategoriją
(leidžiančią dirbti A lygos Drag varžybose, B (išskyrus kroso ar ralio sprinto varžybas) ir C
lygos varžybose) ar ne mažesnę kaip III teisėjo kategoriją (leidžiančią dirbti C lygos varžybose).
Techninis komisaras yra atsakingas už techninių teisėjų darbo organizavimą (jei tokie yra
pasirenkami), atlieka visus numatytus techninius patikrinimus, techninę patikrą atlieka laikantis
visų reglamentuojančių aktų ir su tinkamais prietaisais, ruošia ir pasirašo techninio patikrinimo
protokolus, už kuriuos jis prisiima atsakomybę ir pateikia juos varžybų vadovui bei sporto
komisarams (LASK 11.14 str.) bei kurie turi būti pristatomi į LASF kartu su visa varžybų
dokumentacija. Techniniais komisarais gali dirbti tik asmenys, kurie yra išlaikę Techninių
komisarų egzaminą ir yra LASF Techninių reikalavimų komiteto patvirtintame Techninių
komisarų sąraše.
9) Teisėjas ryšiams su dalyviais - varžybų vadovo parinktas asmuo, turintis ne mažesnę kaip I
teisėjo kategoriją, o B ir C lygos varžybose ne mažesnę kaip II teisėjo kategoriją. Išskirtinais
atvejais teisėjas ryšiams su dalyviais gali būti pasirenkamas varžybų vadovo vadovaujantis kitais
kriterijais ir suderinus tai su teisėjų komitetu (patvirtinus protokoliniu sprendimu) bei kartu su
teisėjų komitetu prisiimant atsakomybę už kokybišką būsimo Teisėjo ryšiams su dalyviais darbą.
Teisėjas ryšiams su dalyviais varžybų metu užtikrina operatyvų ryšį tarp dalyvių ir oficialių
asmenų, pateikia patikimą informaciją varžybų dalyviams bei oficialiems asmenims, dalyvauja
visuose techniniuose bei registraciniuose patikrinimuose, Sporto Komisarų posėdžiuose,
kontroliuoja informaciją oficialioje varžybų lentoje, neleisdamas, kad būtų teikiama informacija,
nesusijusi su varžybomis, savarankiškai arba konsultuojantis su atitinkamais oficialiais
asmenimis atsako į visus dalyvių klausimus, nedelsiant pateikia dalyviams visą iš Sporto
komisarų bei varžybų vadovo gautą naują informaciją, pasibaigus varžyboms duoda savo darbo
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ataskaitą Sporto komisarams bei varžybų vadovui. Slalomo bei Greituminio slalomo ir kalnų
lenktynėse Teisėjo ryšiams su dalyviais pareigybė yra rekomenduojama.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti LASVOVT 27 str. 2 p. 6 ir 9) pakeitimus ir išdėstyti juos
sekančiai:
6) Techninis komisaras – varžybų vadovo parinktas asmuo, turintis ne mažesnę kaip I
teisėjo kategoriją (leidžiančią dirbti A, B ir C lygos varžybose) ar ne mažesnę kaip II
teisėjo kategoriją (leidžiančią dirbti A lygos Drag varžybose, B (išskyrus kroso ar ralio
sprinto varžybas) ir C lygos varžybose) ar ne mažesnę kaip III teisėjo kategoriją
(leidžiančią dirbti C lygos varžybose). Techninis komisaras yra atsakingas už techninių
teisėjų darbo organizavimą (jei tokie yra pasirenkami), atlieka visus numatytus techninius
patikrinimus, techninę patikrą atlieka laikantis visų reglamentuojančių aktų ir su
tinkamais prietaisais, ruošia ir pasirašo techninio patikrinimo protokolus, už kuriuos jis
prisiima atsakomybę ir pateikia juos varžybų vadovui bei sporto komisarams (LASK 11.14
str.) bei kurie turi būti pristatomi į LASF kartu su visa varžybų dokumentacija.
Techniniais komisarais gali dirbti tik asmenys, kurie yra išlaikę Techninių komisarų
egzaminą ir yra LASF Techninių reikalavimų komiteto patvirtintame Techninių komisarų
sąraše.
9) Teisėjas ryšiams su dalyviais - varžybų vadovo parinktas asmuo, turintis ne mažesnę
kaip I teisėjo kategoriją, o B ir C lygos varžybose ne mažesnę kaip II teisėjo kategoriją.
Išskirtinais atvejais teisėjas ryšiams su dalyviais gali būti pasirenkamas varžybų vadovo
vadovaujantis kitais kriterijais ir suderinus tai su teisėjų komitetu (patvirtinus
protokoliniu sprendimu) bei kartu su teisėjų komitetu prisiimant atsakomybę už kokybišką
būsimo Teisėjo ryšiams su dalyviais darbą. Teisėjas ryšiams su dalyviais varžybų metu
užtikrina operatyvų ryšį tarp dalyvių ir oficialių asmenų, pateikia patikimą informaciją
varžybų dalyviams bei oficialiems asmenims, dalyvauja visuose techniniuose bei
registraciniuose patikrinimuose, Sporto Komisarų posėdžiuose, kontroliuoja informaciją
oficialioje varžybų lentoje, neleisdamas, kad būtų teikiama informacija, nesusijusi su
varžybomis, savarankiškai arba konsultuojantis su atitinkamais oficialiais asmenimis
atsako į visus dalyvių klausimus, nedelsiant pateikia dalyviams visą iš Sporto komisarų bei
varžybų vadovo gautą naują informaciją, pasibaigus varžyboms duoda savo darbo
ataskaitą Sporto komisarams bei varžybų vadovui. Slalomo bei Greituminio slalomo ir
kalnų lenktynėse Teisėjo ryšiams su dalyviais pareigybė yra rekomenduojama.
8.   Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos svarstymas ir tvirtinimas.
SVARSTYTA: LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimai bei LASF
Techninių reikalavimų komiteto pirmininko teikti pasiūlymai.
SIŪLYTA: Patvirtinti Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos 69.1. ir 69.4 p.
pakeitimus ir išdėstyti juos sekančiai:
69.1. Teisėjus egzaminuoja ir jiems Teisėjų licencijų kategorijas suteikia LASF Teisėjų
komiteto paskirta LASF teisėjų kategorijų suteikimo komisija (toliau – Komisija). Teisėjai,
ketinantys dirbti Techniniais komisarais privalo papildomai išlaikyti LASF Techninių
reikalavimų komiteto nustatytą egzaminą, pagal Techninių reikalavimų komiteto
patvirtintus privalomo egzamino nuostatus. Komisija sudaroma iš trijų teisėjų, turinčių
galiojančias Teisėjų licencijas. Komisijos pirmininkas privalo turėti galiojančią, ne
mažesnę kaip Nacionalinės kategorijos teisėjo licenciją, kiti komisijos nariai ne mažesnę
kaip galiojančią I-os kategorijos teisėjo licenciją.
69.4. LASF teisėjų komiteto sprendimu, galima neeilinė Teisėjo atestacija. Tik LASF
teisėjų komitetas turi teisę suteikti bet kurios kitos kategorijos Teisėjo licenciją (išskyrus
Nacionalinės kategorijos teisėjo licenciją), neatsižvelgiant į turimą Teisėjo licencijos
	
  

7	
  

kategoriją ir teisėjavimo stažą. Siekiantiems dirbti Techniniais komisarais papildomai
privaloma išlaikyti Techninių reikalavimų komiteto paruoštą atitinkamo lygio egzaminą.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos 69.1. ir 69.4 p.
pakeitimus ir išdėstyti juos sekančiai:
69.1. Teisėjus egzaminuoja ir jiems Teisėjų licencijų kategorijas suteikia LASF
Teisėjų komiteto paskirta LASF teisėjų kategorijų suteikimo komisija (toliau –
Komisija). Teisėjai, ketinantys dirbti Techniniais komisarais privalo papildomai
išlaikyti LASF Techninių reikalavimų komiteto nustatytą egzaminą, pagal Techninių
reikalavimų komiteto patvirtintus privalomo egzamino nuostatus. Komisija
sudaroma iš trijų teisėjų, turinčių galiojančias Teisėjų licencijas. Komisijos
pirmininkas privalo turėti galiojančią, ne mažesnę kaip Nacionalinės kategorijos
teisėjo licenciją, kiti komisijos nariai ne mažesnę kaip galiojančią I-os kategorijos
teisėjo licenciją.
69.4. LASF teisėjų komiteto sprendimu, galima neeilinė Teisėjo atestacija. Tik LASF
teisėjų komitetas turi teisę suteikti bet kurios kitos kategorijos Teisėjo licenciją
(išskyrus Nacionalinės kategorijos teisėjo licenciją), neatsižvelgiant į turimą Teisėjo
licencijos kategoriją ir teisėjavimo stažą. Siekiantiems dirbti Techniniais komisarais
papildomai privaloma išlaikyti Techninių reikalavimų komiteto paruoštą atitinkamo
lygio egzaminą.
9.   LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymas įtraukti į Suvažiavimo
darbotvarkę, klausimą dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir
įvedimo, nurodant juos „LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių
federacijos veiklai remti“ tvarkoje (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui).
SVARSTYTA: LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymas įtraukti į Suvažiavimo
darbotvarkę, klausimą dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir įvedimo,
nurodant juos „LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai
remti“ tvarkoje.
SIŪLYTA: Įtraukti į LASF mokesčius: nuo 2019 metų Lietuvos greituminio slalomo
čempionato dalyvio paraiškos mokestį- 10 Eur ir nuo 2020 metų padidinti LARSČ dalyvio
paraiškos mokestį-60 Eur, LMRČ dalyvio paraiškos mokestį-40 Eur bei papildyti Suvažiavimo
darbotvarkę dėl 2019-2020 m. LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių
federacijos veiklai remti“ klausimą.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Įtraukti į LASF mokesčius: nuo 2019 metų Lietuvos greituminio slalomo
čempionato dalyvio paraiškos mokestį- 10 Eur ir nuo 2020 metų padidinti LARSČ dalyvio
paraiškos mokestį- 60 Eur, LMRČ dalyvio paraiškos mokestį- 40 Eur bei papildyti
Suvažiavimo darbotvarkę klausimu dėl 2019-2020 m. LASF narių stojamojo, nario
mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“.
10.  Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m. ir audito įmonės patvirtinimo (skirta
LASF Tikrųjų narių suvažiavimui).
SVARSTYTA: Remiantis Įstatų 7.3.7. p., atlikti LASF finansinį auditą už 2018 m.
SIŪLYTA: Pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Thezis“ dėl LASF finansinio audito
atlikimo už 2018 m., kuris bus teikiamas LASF Tikrųjų narių suvažiavimui tvirtinti.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Thezis“ (audito atlikimo suma 1200
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Eur +PVM) dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m., kuris bus teikiamas LASF
Tikrųjų narių suvažiavimui tvirtinti.
11.  Asocijuoto nario priėmimas į LASF narius.
SVARSTYTA: prašymas priimti į LASF Asocijuotus narius VšĮ „Dakaras LT“, kurių
sportininkai išvyksta 2019 m. sausio mėn. Į DAKAR varžybas.
Eil.
Nr.

SIŪLYTA: priimti į LASF Asocijuotus narius:
Asocijuoto nario pavadinimas
Vadovas

1.

VšĮ „Dakaras LT“

Dokumentai

Antanas Juknevičius

Narystės pratęsimas
2019 metams, nario
anketa.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Priimti į LASF Asocijuotus narius VšĮ „Dakaras LT“.
12.  Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato tvirtinimas.
SVARSTYTA: Po organizatoriaus konkurso pabaigos Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato
organizavimui, LASF Žiedo komitetas teikia Tarybai Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato
reglamentą, taisykles ir kalendorių tvirtinimui.
SIŪLYTA: Patvirtinti 2019 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato reglamentą,
taisykles (prisegama) ir kalendorių:
2019 M. LIETUVOS ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS
Papildomos
varžybos
Et.	
  

Data

Organizatorius

Vieta

1	
  

2019-05-18/19

UAB „ExpoDesign",

Kačerginės „Nemuno žiedo"
trasa

2	
  

2019-08-16/18

„Autosporta klubs X
Sports"

„Bikernieki“, Ryga

3	
  

2019-09-7/8

UAB „ExpoDesign",

Kačerginės „Nemuno žiedo"
trasa

4	
  

2019-09-21/22

„Autosporta klubs X
Sports"

„Auto24ring" trasa, Parnu,
Estija

BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti 2019 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato reglamentą, taisykles
ir kalendorių:
2019 M. LIETUVOS ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATAS
Papildomos
varžybos
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Et.

Data

Organizatorius

Vieta

1

2019-05-18/19

UAB „ExpoDesign",

Kačerginės „Nemuno
žiedo" trasa

2

2019-08-16/18

„Autosporta klubs X
Sports"

„Bikernieki“, Ryga

3

2019-09-7/8

UAB „ExpoDesign",

Kačerginės „Nemuno
žiedo" trasa

4

2019-09-21/22

„Autosporta klubs X
Sports"

„Auto24ring" trasa,
Parnu, Estija

Posėdis paskelbtas baigtu. 	
 
Protokolo lapų 10.

Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas

Posėdžio sekretorė Renata Burbulienė
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