
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2017-09-23 

 
2017-09-23 

Marijampolė 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2017-09-23 d. 14:10 val., sekretoriatas autokroso trasoje, 
Marijampolėje, baigtas 2017-09-23 d. 14:40 val. 

 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai – Egidijus Česnelis, Zenonas Sinkevičius, Arvydas Galinis, 

Saulius Žunda, Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Nedalyvavo: Algirdas Bilevičius. 
 
Posėdžio pirmininkas - Kazimieras Gudžiūnas 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl visuotinio sportininkų, pareiškėjų ir varžybų organizatorių 

susirinkimo vietos, datos. 
 
Siūlyta: daryti trumpą susirinkimą ir aptari pagrindinius klausimus Lietuvos automobilių 

kroso čempionato baigiamajame etape Šakiuose, spalio 1d., prieš dalyvių susirinkimą. 
Įtraukti susirinkimo laiką į varžybų programą, išleidžiant programos pakeitimo biuletenį. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: daryti trumpą susirinkimą ir aptari pagrindinius klausimus Lietuvos 

automobilių kroso čempionato baigiamajame etape Šakiuose, spalio 1d., prieš dalyvių 
susirinkimą. 

Įtraukti susirinkimo laiką į varžybų programą, išleidžiant programos pakeitimo 
biuletenį. 

 
2. KLAUSIMAS. Dėl susirinkimo su varžybų organizatoriais. 

 
 
Siūlyta: organizuoti atskirą susirinkimą su varžybų organizatoriais varžybų organizavimo 

klausimams ir problemoms aptarti. Siūloma data – po paskutinio ralikroso čempionato etapo 
Lenkijoje, t.y. susirinkimą daryti spalio 11 d., trečiadienį. Vietą ir laiką patikslinti vėliau. 

 



	  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: organizuoti atskirą susirinkimą su varžybų organizatoriais varžybų 

organizavimo klausimams ir problemoms aptarti. Siūloma data – po paskutinio ralikroso 
čempionato etapo Lenkijoje, t.y. susirinkimą daryti spalio 11 d., trečiadienį. Vietą ir laiką 
patikslinti vėliau. 

 
3. KLAUSIMAS. Dėl 2017 m Lietuvos automobilių kroso čempionato, pirmenybių bei 

ralikroso čempionato sezono uždarymo ir nugalėtojų apdovanojimo vakaro. 
 
Siūlyta: sezono uždarymo ir nugalėtojų apdovanojimo vakaro data siūloma 2017 m. 

lapkričio 24 (arba 25 d.). Nuspręsti datą bus pasiūlyta sportininkams ir pareiškėjams Šakių 
varžybose. 

Dėl uždarymo vakaro šventės pasiūlyti tris skirtingus uždarymo šventės vakaro variantus. 
 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: sezono uždarymo ir nugalėtojų apdovanojimo vakaro data siūloma 2017 m. 

lapkričio 24 (arba 25 d.). Nuspręsti datą bus pasiūlyta sportininkams ir pareiškėjams Šakių 
varžybose. 

Dėl uždarymo vakaro šventės pasiūlyti tris skirtingus uždarymo šventės vakaro 
variantus. 

 
4. KLAUSIMAS. Dėl Sporto šakų komitetams privalomų darbų 2018 m. sezono pasiruošimui 
pagal LASVOVT (patvirtinta Tarybos protokolu Nr. 11), dėl 2018 m. Reglamentų projektų 
pateikimo, dėl galutinių ir komitetų pasirašytų sporto šakų reglamentų, taisyklių ir tech. 
reikalavimų dokumentacijos pateikimo. 

 
 
Siūlyta:  
2018 m. Lietuvos automobilių kroso, ralio kroso čempionatų, Lietuvos automobilių kroso 

pirmenybių, C-lygos autokroso varžybų taurės reglamentų projektus pateikti iki 2017 m. spalio 30 
d. 

Galutinius ir komitetų pasirašytus 2018 m. Lietuvos automobilių kroso, ralio kroso 
čempionatų, Lietuvos automobilių kroso pirmenybių, C-lygos autokroso varžybų taurės reglamentų, 
taisyklių ir tech. reikalavimų dokumentaciją pateikti iki 2017 m. lapkričio 14 d. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: 
2018 m. Lietuvos automobilių kroso, ralio kroso čempionatų, Lietuvos automobilių 

kroso pirmenybių, C-lygos autokroso varžybų taurės reglamentų projektus pateikti iki 2017 
m. spalio 30 d. 

Galutinius ir komitetų pasirašytus 2018 m. Lietuvos automobilių kroso, ralio kroso 
čempionatų, Lietuvos automobilių kroso pirmenybių, C-lygos autokroso varžybų taurės 
reglamentų, taisyklių ir tech. reikalavimų dokumentaciją pateikti iki 2017 m. lapkričio 14 d. 

 



	  

 
5. KLAUSIMAS. Dėl siūlymo papildyti Lietuvos automobilių sporto federacijos 

Įstatų punktą 12.4.1 dėl narių skaičiaus komitete. 
 

Siūlyta: siūlyti papildyti Lietuvos automobilių sporto federacijos Įstatų punktą 12.4.1: „Šie 
komitetai susideda iš 7 arba daugiau narių“.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: siūlyti papildyti Lietuvos automobilių sporto federacijos Įstatų punktą 12.4.1: 

„Šie komitetai susideda iš 7 arba daugiau narių“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 

 
 


