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Kroso komiteto posedis praddtas 201g-09-05 d. 16.00 var., Savanoriq pr. 56, Kaunas, baigtas2018-09-05 d. 19.00 val.

Dalyvavo:
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras GudZitinas
Kroso komiteto nariai: Arvydas Galinis, Egidijus cesnelis, Algirdas B evidius, AndriusRem6za, Raimundas Kukenys
Taip pat dalyvavo: LASF prezidentas Romas Austinskas, generaline sekretore RenataBurbuliene, ASK ,,Smart motorsport., atstovas Darius Tama"Sauskas.
Nedalyvavo: Ramiinas Vaitkunas

Pos6diio pirmininkas: Kazimieras GudZiunas
Pos6diio sekretorius: Renata Burbuliene

Darbotvark0s klausimai ir sprendimq pridmimas:

l' KLAUSIMAS' Saruno Liesio pranelimo d6I nepagarbaus elgesio su varzybq oficialiaisasmenimis Lietuvos automobiliq kroso iempionato 5 etape nagrin6jimas, c-rygossportininkq ir kitq sportininkq komentarq ,,Facebook, tinkrarapyje ir iq pretenzijrlpagristumo aptarimas.

Svarstyta: 2018-09-03 LASF Kroso komitetas gavo Sar[no Liesio, kuris dirbo SKKpirmininku Lietuvos automobilir] kroso dempionato 5 etape vilkydiuose prareiimq, kad ASK ,,smartmotorsport" atstovai viesai nepagarbiai kalbejo (replikavo, kad varzybq uudoru. r.blui*. ir kt.) apievarZybq vadov4 Algird4 Bilevidiq. J poseQ atvykgs Darius Tama5auskas atsiprase teisejq komitetoatstovq ASK ,,Smart motorsport,. vardu uZ nekorekti5kas replikas var{,bq uuaoro 
'u,iuitgl, 

varZybq metuvilkydiuose' Algirdas Bilevidius pridme atsiprasym4 ir detaliai isdeste ivykusf konflikt' ueijo prieZastis.Darius Tamaiauskas taip pat issak€ savo nuomong apie pagrindines nepasitenkinimo teisejq darbu
3:ezas1is, Sakiuose per varzybas degantis automobilis buvo ileistas i dalyviq park4, buvo duotas startaskitam divizionui tuo metu, kai trasoje dar nebuvo evakuotas kito diviziono sugedgs automobilis, teisejaipainioja v6liavas, nera ira,Somos varZybos, apdovanojimuose nedalyvauja varZybq vadovas bei komisarai,nesilaikoma varZybq pravedimo grafiko. Savo ruoihr, Komiteto nariai i5rei5k6 nepasitenkinim4, d6l kaikuriq sportininkq viesoje erdveje sinrymq boikotuoti dempionato var\bas. Taip pat prtymdta, kad.sportininkai ir parei5kdjai neskaito ir neisigilina i varZybas reglamentuojandius dokumentus, nezino savoteisiq ir pareigq, nesprendzia kylandio nepasitenkinimo vuzyi,4."r, *to-rri;il;; teis6ju rysiamssu dalyviais (paZyrnetina, kad visi dalyviq krausimai turi eiti per teis6j4 rysiams su daryviais, o netiesiogiai per varZybq vadov4 ar sporto komisarus) ir kt. siulyta sportininkams ir pareiskejams sprgsti



Hff$[ffi"i5kilusias problemas ir klausimus, teikti prctestus vietoje, varZybq metu, o ne po
varZybq vie5oje erdveje reik5ti nepasitenkinimus.

Balsuota: UZ- vienbalsiai
Nutarta: rudeniniame susitikime su kroso bendruomene priminti sportininkams ir pareiSkojams,
kad protestai teikiami ir kiti klausimai sprendiiami variabq metu, o ne po varZybq praejus kuriam
laikui. Tuo labiau Sie klausimai neturi biiti svarstomi vie5oje erdvije. Pasitrlyti teisdjq komitetui
i5analizuoti pateiktas pastabas. D. Tama5ausko atsipra5ym4 priimti ir Teisdjr; komiteto pirmininko
S. Liesio 2018 m. rugs6jo 3 dienos pranelimo neteikti svarstyti Tarybai, kadangi 5is klausimas
i5sprgstas taikiai.

2. KLAUSIMAS. D6l LASF stebOtojq variybq ataskaitq pristatymq.

LASF stebdtojas Egidijus iesnelis pristate Lietuvos automobiliq koso dempionato ir
pirmenybiq steb6tojo ataskait4. Atkreiptas d6mesys, kad Vilkydiuose Lietuvos automobiliq kroso
dempionato ir pirmenybiq variybr4 metu r,yko filmavimas, tadiau nebuvo ira5inejama. Tad nebuvo
imanoma perZiiireti iraSq ivykus incidentams. Kitq svarbesniq pastabq stebetojas neiiskyre. Kazimieras
GudZiiinas pristate LASF stebetojo Ramuno Vaitkuno stebetojo ataskaitq. Atkreip6 demes!, kad
adminishacines komisijos ir komisarq patalpos yra per ankStos visam personalui, trasos danga per
mink5ta, i5vaZiavimas i5 trasos neatskirtas nuo Zitirovq, tad didelis srautas Zilrovq ejo pro i5vaZiavim4.
Laikininkq patalpa gana toli nuo finiSo, todel laikininkui teko stebeti finiSus atsisukusiam. Laikininkas
neturdjo racijos, del ko nebuvo parodyta finiSo veliava laiku.

Nutarta: ataskaitas patvirtinti.

3. KLAUSIMAS. Ddl Teis6jq komiteto ir Komisarq ataskaitq pristatymo.

Svarstyta: Kazimieras GudZionas pristate Teis6jq komiteto ir Komisarq ataskaitas. Vilkydiuose
Lietuvos automobiliq koso dempionato ir pirmenybiq varzybq metu Buggy RwD st. Nr 7 Gedas
Kirdeikis Il-ame vaZiavime patyre avarij4, buvo nuveZtas i Silutes Igoning detaliai apZiurai, rimtesniq
suZalojimq i5veng6, tad buvo i5leistas gydytis ambulatoriSkai. Bendrosios komisaro pastabos buvo
susijusios su l-uoju klausimu, kadangi klausimas buvo iSsprgstas taikiai, buvo nusprQsta nebediskutuoti
5ia tema.

Nutarta : ataskaitas patvirtinti.

4. KLAUSIMAS' susitikimas su Latvijos, Estijos ir Lenkijos automobiliq sporto
federacijq atstovais,

Svarstyta: Kazimieras GudZitinas pateike informacrjq, kad 2018 m. rugsejo 22 d. yra
planuojamas susitikimas (adresu: Minijos g. 27, Vilkydiq k., Silutes r.) su Latvijos, Estijos ir Lenkijos
automobiliq sporto federacijos atstovais del bendradarbiavimo oragizuojant Baltijos Saliq automobiliq
kroso ir ralio-koso dempionatus. Pristatyta premliminari susirinkimo dienotvarkd.
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Nutarimq nepriimta. Klausimas informacinio pobudZio.

5. KLAUSIMAS. Visuotinio kroso susirinkimo datos patvirtinimas.

Svarstyta: LASF atstovai pasiile visuotini kroso susirinkim4 organizuoti 201g m. spalio l0-11dienomis, konkreti vieta ir laikas bus patikslinti.

Balsuota: Bendru sutarimu siiilymui pritarta.

t. rt.,s plli.Till'Jiffi:*i kroso susirinkim4 organizuoti 2018 m. spalio 10-11 dienomis, konkretq laik4

6, KLAUSIMAS. Regionq varZybq, iempionatq ir pirmenybiq ataskaitos.

Svarstyta: Raimundas Kukenys pristate savo anarizg del. sportininkq bei pareiskdiqnepasitenkinimo dempionatq ir pirmenybiq organizavimo. Egidijus e "*"ri, t.ige, kad daugeliosportininkq automobiliai ahodo neesteti5kai ir i Sias pastabas sportininkai visiskai nekreipia d6mesio arbamotpuoja tuo, kad nepakanka ldsq. Arvydas Galinis pridfird, kad du heddaliai automobiliq neatitinkatechniniq reikalavimq, der ko, kai kurios c rygos varzytos garetq ir nefvykti. Sportininkai ateig I c ryg4nebando pakilti iki dempionato 
.lygio, juos tenkina pigios vienkartinis licencijos ir maZi startiniaimokesdiai bei maZos investicijos ! technik4. c lyga )ra pirmasis laiptelis i automobiliq sport4 is kurio pokeleriq metq turetq pereiti i aukstesng 1yg4, tadiau sis mechanizmas neveikia. Tod6l buvo svarstoma nuokitq metq perZiiireti lygas, kai kuriq gal atsisakyti.

Balsuota: Sitilymui pritari visi, ilskyrus R. Kuken!.
Nutarta: pasiulyti tech. reikalavimq komitetui perziuroti galimybg suSvelninti kai kuriuostech. ir saugumo reikalavimus iempionatq ir pirmenybiq sportininkams.

7. KLAUSIMAS. C lygos mokesiiai (vienkartin6s, organizatoriaus licencijos).

svarstyta: LASF prezidentas buvo teiggs, kad yra paruoitas sporto istatymo projektas, kuriamenumatomq kad visos automobiliq sporto varzybos turds rykti pagal patvirtintus LASF reikalavimus ir tiksu jq leidimu' Buvo pasi[llta branginti regionq varZybq oragnizato{q licencijas, uidrausti vienkartineslicencijas sportininkams. GrieZtinti c lygos uoto,notidq techninq kontrolg, organizatoriams gieirifiitrasos inspektavimo ir priemimo kontrolg, kadangi didzioji dalis jq n"utitintu elementariq saugumoreikalavimq. Anydas Galinis pasitile LASF atsiriloti nuo c lygos varfobq organizavimo ir ddmesisutelkti dempionatq ir pirmenybiq organizavimui.

Balsuota: Si[lymui pritar6 visi, ilskyrus R. Kuken!.
Nutarta: si[lyti branginti regionq varzybq oragnizatoriq licencijas, uidrausti vienkartineslicencijas sportininkams. Grieztinti c lygos uotr.o-rilir; techning kontrorg, organizatoriamsgrieitinti trasos inspektavimo ir pridmimo kontrorg, ddmesi sutelkti i iempionatq ir pirmenybir;stiprinim4 bei organizavim4.
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Viso protokolo lapq: 3

Posedziopirmin'** 

72 
q Kazimieras GudZitinas

PosddZio sekretorius Renata Burbuliene


