
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2018-06-26 

 
2018-06-26 

 
LASF Kroso komiteto posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2018-06-26 d. 13:30 val., baigtas 2018-06-26 d. 16:00 val. 
 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Egidijus Česnelis, Raimundas Kukenys, 

Ramūnas Vaitkūnas. 
Nedalyvavo: Algirdas Bilevičius, Andrius Remėza. 
 
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 

1. KLAUSIMAS. Dėl pakartotino seminaro apie varžybose naudojamų vėliavų reikšmes bei 
varžybų situacijas pravedimo Junior 1000 klasės dalyviams Lietuvos automobilių kroso 
čempionato II etape, Tauragėje.  

 
Siūloma: Skirti laiką prieš Lietuvos automobilių kroso čempionato II etapo varžybų pradžią Junior 
1000 klasės sportininkams pravesti trumpą seminarą apie varžybose naudojamų vėliavų reikšmes, 
varžybines situacijas, nes I etapo metu Šakiuose dalyvių nesusirinko ir seminaras nebuvo pravestas. 
Šį seminarą atliktų varžybų komisarai, varžybų vadovas. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Skirti laiką prieš Lietuvos automobilių kroso čempionato II etapo varžybų pradžią 
Junior 1000 klasės sportininkams pravesti trumpą seminarą apie varžybose naudojamų 
vėliavų reikšmes, varžybines situacijas, nes I etapo metu Šakiuose dalyvių nesusirinko ir 
seminaras nebuvo pravestas. Šį seminarą atliktų varžybų komisarai, varžybų vadovas. 

 

2. KLAUSIMAS. Dėl 2018 m. Lietuvos ralio-kroso čempionato I etapo rezultatų įskaitos.  
 
Siūloma: Lietuvos sportininkai, kurie dalyvaus Liepos 14-15 d. Latvijoje, Bikernieki trasoje 
vyksiančiose Baltijos šalių ralio-kroso taurės varžybose, gaus Lietuvos ralio-kroso čempionato I 
etapo įskaitą savo automobilių klasėse pagal šiose varžybose pasiektus rezultatus, kurie bus 
skelbiami oficialiuose varžybų rezultatuose. 
 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 
Nutarta: Lietuvos sportininkai, kurie dalyvaus Liepos 14-15 d. Latvijoje, Bikernieki trasoje 
vyksiančiose Baltijos šalių ralio-kroso taurės varžybose, gaus Lietuvos ralio-kroso čempionato 



	  

I etapo įskaitą savo automobilių klasėse pagal šiose varžybose pasiektus rezultatus, kurie bus 
skelbiami oficialiuose varžybų rezultatuose. 

3. KLAUSIMAS. Dėl varžybų stebėtojo paskyrimo Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 
pirmenybių 3 etapui Panevėžyje. 

Siūlyta: Lietuvos automobilių kroso čempionato 3-iajam etapui Panevėžyje varžybų stebėtoju 
paskirti kroso komiteto narį Ramūną Vaitkūną.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Lietuvos automobilių kroso čempionato 3-iajam etapui Panevėžyje varžybų 
stebėtoju paskirti kroso komiteto narį Ramūną Vaitkūną. 

4. Dėl ASK Tornado varžybų paraiškos tvirtinimo 

Siūlyta: Patvirtinti gautą ASK Tornadą paraišką organizuoti 2018 m. Lietuvos regionų automobilių 
kroso (c-lygos) taurės 3 etapą, Plungėje, 2018-07-28. Visų kitų organizatorių etapų numeracija 
atitinkamai pasikeičia eilės tvarka. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

5. KLAUSIMAS. Dėl Kroso komiteto posėdžio organizavimo LASF būstinėje. 

Siūlyta: Pasiūlyti organizuoti Kroso komiteto posėdį LASF būstinėje dienomis nuo Liepos 3 iki 5 
d. 
 
Nutarta: suderinti su Kroso komiteto nariais tinkamą dieną iš pasiūlytų posėdžiui organizuoti. 

 
 

 
 
 
 
 Viso protokolo su priedais lapų: 2 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


