LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KROSO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 2015-10-07
2015-10-07
Kaunas
Kroso komiteto posėdis pradėtas 2015-10-07 d. 16:00 val., Draugystės g.19, Kaunas, baigtas
2015-10-07 d. 18:10 val.
Dalyvavo:
LASF prezidentas – Romas Austinskas.
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas.
LASF projektų vadovas – Tadas Vasiliauskas.
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Algimantas Glikas, Egidijus Česnelis, Ramūnas
Vaitkūnas.
Varžybų organizatoriai: Saulius Valiukas, Raimundas Kukenys, Andrius Remeza,
Rimantas Stapulionis, Leonidas Ivanovas, Mantas Zepčiukas, Zenonas Sinkevičius.
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas.
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas.
Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas.
Kvorumas darbotvarkės klausimams priimti – 5 balsai.
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas:
1. KLAUSIMAS. Preliminaraus 2016 metų autokroso ir ralikroso varžybų
kalendoriaus svarstymas.
Siūlyta: Pristatytas varžybų organizatorių atsiųstų paraiškų varžybų organizavimui
pageidaujamų datų sąrašas, planuojamų Latvijoje autokroso varžybų bei kitų, galinčių turėti įtakos
kalendoriui, varžybų datos.
Balsuota: „Už“ – 5.
Nutarta: priimti preliminarų 2016 m. varžybų kalendorių:

Mėnuo
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Birželis
Birželis
Birželis
Liepa

Preliminarus 2016 m. kroso ir rali-kroso varžybų kalendorius
Šalis, miestas,
Čempionatas, varžybų statusas
Diena
Et.
Et.
Et.
rajonas
07-08 d. Gargždai
1 Lietuvos kr. č.
1 Regioninės kr. p.
Baltijos
kr.
č.*
21-22 d. Pavilkijys
2 Lietuvos kr. č. 1
2 Regioninės kr. p.
28-29 d. LV, Vecpils
2 Baltijos kr. č.
04-05 d. Vilkyčiai
Europos kr. č.
12 d.
Telšiai
3 Regioninės kr. p.
18-19 d. Plungė
3 Lietuvos kr. č.
4 Regioninės kr. p.
Regioninės kr. p.**
03 d.
Tauragė
4 Lietuvos kr. č.

Liepa

16-17 d.

Vilkyčiai

1

NEZ rali-kr. č.

5

Lietuvos
ralikr. č.
Lietuvos
ralikr. č
Lietuvos kr. č.

Liepa

23-24 d.

Ryga

2

Rugpjūtis
Rugpjūtis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis

07 d.
28 d.
10-11 d.
17-18 d.
24-25 d.

Ukmergė
LV, Smiltene
Marijampolė
Akmenė ***
PL, Torun

6

3
Lietuvos kr. č. 4

Baltijos kr. č.
Baltijos kr. č.

3

Rallycross Challenge
Europe

NEZ rali-kr. č.
5

Regioninės kr. p.

6
7

Regioninės kr. p.
Regioninės kr. p.

Lietuvos
ralikr. č.

*, **, *** - varžybos tik preliminarios
2. KAUSIMAS. Dėl LASF Sporto komisarų skyrimo varžyboms.
Siūlyta: apsvarstyti LASF sporto komisarų skyrimo tvarką – varžyboms skirti tik vieną
varžybų komisarą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Balsuota: „Už“ – 5.
Nutarta: apsvarstyti LASF sporto komisarų skyrimo tvarką – varžyboms skirti tik
vieną varžybų komisarą.
3. KLAUSIMAS. LASF Stebėtojo skyrimas ir Stebėtojo ataskaitų pateikimas.
Siūlyta: LASF stebėtojas turi išlikti automobilių kroso čempionate. Turi būti pildoma
ataskaita, kokia pateikta kaip pavyzdys.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Balsuota: „Už“ – 5.
Nutarta: LASF stebėtojas turi išlikti automobilių kroso čempionate. Turi būti pildoma
ataskaita, kokia pateikta kaip pavyzdys.
4. KLAUSIMAS. Lietuvos automobilių kroso, rali-kroso čempionatų, Regioninių kroso
bei Žemaitijos regiono kroso pirmenybių rezultatų tvirtinimas.
Siūlyta: Patvirtinti Lietuvos automobilių kroso, rali-kroso čempionatų, Regioninių kroso bei
Žemaitijos regiono kroso pirmenybių rezultatus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Balsuota: „Už“ – 4, „Prieš“ – 1.
Nutarta: Patvirtinti Lietuvos automobilių kroso, rali-kroso čempionatų, Regioninių
kroso bei Žemaitijos regiono kroso pirmenybių rezultatus.
5. KLAUSIMAS. Dėl LASF Kroso komiteto papildymo naujais nariais.
Siūlyta: Papildyti Kroso komiteto sudėtį naujais nariais, nes dabartinis narių skaičius per
mažas ir dėl atostogų ar kitų neatidėliotinų darbų trūksta žmonių atlikti tam tikras Kroso komiteto
numatytus darbus, išvykas ir pan.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Balsuota: „Už“ – 5.

Nutarta: Iki kito posėdžio surasti tinkamų kandidatų į Kroso komitetą ir apsvarstyti
jų kandidatūros tinkamumą.
6. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos autokroso, kroso, rali-kroso čempionatų, Regioninių
kroso bei Žemaitijos regiono kroso pirmenybių prizininkų apdovanojimo vakaro.
Siūlyta: Daryti bendrą prizininkų apdovanojimo vakarą, preliminariai – lapkričio 20 arba 27
d., penktadienis.
Ieškoti tinkamos vietos vakarui pravesti. Iki spalio 14 d., visų prizininkų pareiškėjai turi
atsiųsti žmonių skaičių, kiek būtų norinčių dalyvauti sezono uždarymo vakare.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Balsuota: „Už“ – 5.
Nutarta: Daryti bendrą prizininkų apdovanojimo vakarą. Ieškoti tinkamos vietos
vakarui pravesti. Iki spalio 14 d., visų prizininkų pareiškėjai turi atsiųsti žmonių skaičių, kiek
būtų norinčių dalyvauti sezono uždarymo vakare.
7. KLAUSIMAS. Dėl Regioninių kroso pirmenybių varžybų.
Siūlyta: 2016 m. rengti bendras Lietuvos autokroso čempionato ir Regioninių kroso
pirmenybių varžybas. Sukviesti visuotinį susirinkimą. Prieš visuotinį susirinkimą paruošti planus
galimoms dalyvių klasėms. Taip pat paruošti aptarimui galimus ir reikalingus reglamentų pakeitimus.
Peržiūrėti ir paruošti planą techninių reikalavimų pakeitimams, įtraukiant punktus dėl privalomų
saugumo elementų naudojimo (homologuotos ar buvusios homologuotos sportinės sėdynės, saugos
diržai, kuro bako teisinga pozicija automobilyje ir pan.).
Dėl didelių vykimo į varžybas atstumų (Regioninių ir Žemaitijos regionų dalyviams) galimas
varžybų organizavimo principas - kuriame Lietuvos krašte vyksta Lietuvos kroso čempionato etapas,
jį organizuoti su to Lietuvos regiono Regioninių varžybų organizatoriumi. Į šias varžybas suvažiuotų
dauguma Regioninių kroso varžybų dalyviai iš to Lietuvos regiono.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Balsuota: „Už“ – 5.
Nutarta: 2016 m. rengti bendras Lietuvos autokroso čempionato ir Regioninių kroso
pirmenybių varžybas. Sukviesti visuotinį susirinkimą. Prieš visuotinį susirinkimą paruošti
planus galimoms dalyvių klasėms. Taip pat paruošti aptarimui galimus ir reikalingus
reglamentų pakeitimus.
Peržiūrėti ir paruošti planą techninių reikalavimų pakeitimams, įtraukiant punktus
dėl privalomų saugumo elementų naudojimo (homologuotos ar buvusios homologuotos
sportinės sėdynės, saugos diržai, kuro bako teisinga pozicija automobilyje ir pan.) (atsakingi –
A. Galinis, A. Glikas, E. Česnelis).
8. KLAUSIMAS. Dėl visuotinio automobilių kroso varžybų organizatorių, klubų
vadovų, dalyvių susirinkimo.
Siūlyta: Sukviesti automobilių kroso varžybų organizatorius, klubų vadovus, dalyvius ir
aptarti esamą kroso situaciją, galimus pakeitimus, Reglamentų ir kitų dokumentų pakeitimus 2016
metams. Data: tikslingiausia būtų susirinkimą daryti prieš naujų reglamentų patvirtinimą.
Apsvarstyti galimą susirinkimo datą.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Balsuota: „Už“ – 5.

Nutarta: Sukviesti automobilių kroso varžybų organizatorius, klubų vadovus, dalyvius
ir aptarti esamą kroso situaciją, galimus pakeitimus, Reglamentų ir kitų dokumentų
pakeitimus 2016 metams.
9. KLAUSIMAS. Dėl 2016 metų rali-kroso čempionato.
Siūlyta: Numatyti pravesti 3 rali-kroso čempionato etapus – Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Balsuota: „Už“ – 5.
Nutarta: Pravesti 3 rali-kroso čempionato etapus – Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje.

Viso protokolo su priedais lapų: 4

Posėdžio pirmininkas

Kazimieras Gudžiūnas

Posėdžio sekretorius

Ramūnas Vaitkūnas

