LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 3
2018-06-05
Kaunas
Komiteto posėdis įvyko LASF posėdžių salėje, Savanorių pr. 56, Kaunas, pradėtas 2018-06-05 18:10
val., baigtas 19:55 val.
Dalyvavo: Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Silverijus Lapėnas, pirmininko pavaduotojas
Gintautas Firantas, komiteto nariai: Egidijus Janavičius, Saulius Stanaitis, Jonas Skrebūnas.
Taip pat dalyvavo: LASF Generalinė sekretorė Renata Burbulienė, Tadas Zdanavičius, Vaiva
Šlėderienė.
Nedalyvavo: Romualdas Mažuolis, organizatoriaus „Slalomo akademija“ atstovas Saulius Vilčinskas
( į posėdį atvykti atsisakė).
Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius - Silverijus Lapėnas.
Susirinkimo pirmininkas paklausė susirinkusiųjų ar dar norėtų kas įtraukti kokius klausimus į posėdžio
darbotvarkę. Pasiūlymų negauta.
SIŪLYTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkės klausimą: 2018 m. Lietuvos automobilių greituminio
slalomo ir 2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionatų II bei pirmenybių I etapų, įvykusių 201505-27 Kačerginėje aptarimas. Organizatoriaus „Slalomo akademija“ svarstymas dėl likusių varžybų
organizavimo ir kiti su tuo susiję klausimai.
BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkės klausimą: 2018 m. Lietuvos automobilių
greituminio slalomo ir 2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionatų II bei pirmenybių I
etapų, įvykusių 2015-05-27 Kačerginėje aptarimas. Organizatoriaus „Slalomo akademija“
svarstymas dėl likusių varžybų organizavimo ir kiti su tuo susiję klausimai.
DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS IR JO SVARSTYMAS:
KLAUSIMAS: 2018 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir 2018 m. Lietuvos
automobilių slalomo čempionatų II bei pirmenybių I etapų, įvykusių 2015-05-27 Kačerginėje
aptarimas. Organizatoriaus „Slalomo akademija“ svarstymas dėl likusių varžybų organizavimo
ir kiti su tuo susiję klausimai.

SVARSTYTA: Varžybų komisarė Vaiva Šlėderienė informavo, kad nebuvo tinkamai suderintas
oficialių varžybų asmenų atvykimo laikas į renginio vietą. Atvykus į varžybas, nebuvo įmanoma surasti
varžybų sekretoriaus, laiku nebuvo pateikti dokumentai, kuriuos turėjo paruošti varžybų sekretorius. Kai
buvo identifikuota varžybų sekretoriaus tapatybė, jis teigė, kad net nežinojo, kad yra paskirtas varžybų
sekretoriumi. Tikriausiai dėl šios priežasties oficialioje varžybų lentoje nebuvo visų privalomų varžybų
dokumentų, paskelbti dokumentai nebuvo išdėlioti sistemiškai ir laiku prieš pradedant varžybas. LASČ
varžybų vadovo funkcijas iš dalies vykdė ir pats organizatorius Saulius Vilčinskas, kuris ėjo teisėjo
ryšiams su dalyviais pareigas. Perteklinės funkcijos kurias atliko organizatorius trukdė tinkamai
susitvarkyti su tiesioginėmis toms varžyboms numatytoms pareigoms. Didelis trūkumas, kad nebuvo
pateiktas teisėjo ryšiams su dalyviais darbo planas ne tik LASČ ir LGSČ dokumentacijoje, bet ir pagal
faktą oficialioje varžybų lentoje, todėl dalyviams sunkiai sekėsi gauti esminę informaciją laiku.
Pažymėtina, kad jei sekretoriate būtų tinkamos priemonės darbui (keli veikiantys kompiuteriai su
tinkama prieiga prie varžybų dokumentacijos) ir sekretorius žinotų savo pareigas - daugelio klaidų
varžybose būtų išvengta. S. Vilčinskas stengėsi tvarkyti ir dokumentacija kompiuterio pagalba, bet šiam
darbui reikėjo pastovaus tas pareigas einančio personalo, o ne pačio organizatoriaus. Kadangi LASČ
dalyvių susirinkimus prieš važiavimus daugeliu atveju vedė teisėjas ryšiams su dalyviais, neįmanoma
buvo tuo pat metu teikti informacija LGSČ sportininkams, kurie turėjo klausimų dėl netikslių online
skelbiamų jų važiavimų rezultatų. Greituminio slalomo čempionate dalyvaujantiems sportininkams kilo
keblumų dėl pranešimų apie trasos nevykdymą, nes paaiškinti ir parodyti trasos schemoje kur varžybų
dalyvis padarė klaidą faktiškai sąlygos nebuvo sudarytos, o ir kompetencijos dirbusiems fakto teisėjams
nepakako. Fakto teisėjais buvo paskirti asmenys ir neturintis LASF licencijų, bei dirbantys iš viso pirmą
kartą tokio formato sporto renginyje. Todėl konstatuotas faktas, kad dalis teisėjų buvo nekompetentingi,
nežinojo savo funkcijų ir pareigų, neturėjo supratimo apie saugumą varžybų trasoje. Informacija apie
varžybų dalyvio klaidą keitėsi po pokalbio su fakto teisėjais ir ne visuomet atlikti teisingi pakeitimai,
taip susidarė klaidų virtinė. Oficialūs asmenys neturėjo aiškių skiriamųjų ženklų, todėl buvo sunku juos
identifikuoti. Po paskelbtų preliminarių rezultatų varžybų vadovui buvo pranešta, kad galutiniai
rezultatai nesikeičia, tačiau apdovanojant varžybų nugalėtojus, apdovanojami buvo kiti varžybų
dalyviai, nei buvo nurodyti preliminariuose rezultatuose. Varžybų dalyviams kilo neaiškumo dėl
komandinės įskaitos rezultatų, nes jie buvo skaičiuojami nesilaikant reglamentuose ir taisyklėse
nurodytų reikalavimų.
Varžybų Techninės komisijos pirmininkas Egidijus Janavičius informavo, kad nebuvo
numatyta techninės komisijos vieta. Techninės komisijos pirmininkui buvo duotas dalyvių sąrašas be
dalyvių startinių numerių, dėl to buvo komplikuotas techninės komisijos pirmininko darbas. Taip pat jis
pastebėjo, kad trys varžybos vienu metu gali vykti tik tokiu atveju, jei jos būtų organizuotos skirtingų
organizatorių arba vieno organizatoriaus, pasitelkiant atskiras komandas ir teisėjų ryšio kanalai turi būti
atskirti. Nebuvo sudaryta lipdukų klijavimo schema, todėl Lietuvos automobilių greituminio slalomo

rėmėjo reklaminiai lipdukai „H2Auto“ nebuvo užklijuoti laiku. Nebuvo oficialaus varžybų laikrodžio,
uždaras parkas nebuvo vykdomas, nors buvo nurodytas laikas.
Jonas Skrebūnas informavo, kad Greituminio slalomo trasoje teisėjai varžybų metu buvo
nusisukę nuo lenktynių trasos, iš vietos pajudinti ar nuvirtę kūgeliai laiku nebuvo atstatyti. Varžybų
dalyviams, pravažiavusiems lenktynių trasą su neatstatytais į vietą kūgeliais, nebuvo suteikta galimybė
pakartoti važiavimą. Oficialioje varžybų lentoje paskelbtoje Greituminio slalomo trasos schemoje
nebuvo nurodyta kliūčių įveikimo kryptis, Slalomo trasoje buvo padaryta pakeitimų po to, kai varžybų
dalyviai susipažino su slalomo trasa. Slalomo trasos schema nebuvo paskelbta oficialioje varžybų
lentoje.
LASF Generalinė sekretorė Renata Burbulienė informavo, kad saugos planas buvo
atsiųstas su klaidomis tik 2018-05-24, likus dviem dienoms iki varžybų, Papildomi nuostatai pirminis
projektas buvo atsiųstas tik 2018-05-09 likus 18 k.d. iki varžybų.
Komiteto nariai diskutavo: kad organizatorius 2017 m. po pirmojo etapo jau buvo
įspėtas apie nesilaikymą varžybų organizavimo tvarkos, apie tai buvo su organizatoriumi kalbėta
posėdžių metu. Tuomet organizatoriui į pagalbą buvo deleguoti nuo LASF Gintautas Firantas ir
Andrejus Savčenko, kurie padėjo pravesti 2017 m. varžybas taip kaip to reikalauja LASF
reglamentuojantys dokumentai. 2018 m. turime tą pačią situaciją, pirmas varžybas organizatorius įvykdė
blogai, nustatyta daugybė pažeidimų. Organizatorius nepriima pastabų, nesitaiso, nebendradarbiauja,
todėl komitetas nemato daugiau galimybių šiam organizatoriui suteikti teisę vykdyti kitų varžybų 2018
m. sezone.
Komiteto pirmininkas Silverijus Lapėnas informavo, kad iš komiteto LASF Tarybos
nutarimu pašalintas buvęs organizatorių atstovas komitete Saulius Vilčinskas administruoja Facebook
sukurtą grupę „LASF/Kitos šakos“. Į šią grupę savarankiškai kelia informaciją ir šalina pokalbius, todėl
būtų tikslinga iš Sauliaus Vilčinsko perimti šios grupės administravimo teises arba jį įpareigoti šią grupę
pašalinti iš Facebook.
SIŪLOMA:
1.   LASF nutraukti sutartį su varžybų organizatoriumi VšĮ „Slalomo akademija“;
2.   Atšaukti 2018 m. „H2Auto“ Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato, 2018 m.
Lietuvos automobilių slalomo čempionato III etapus ir 2018 m. Lietuvos greituminio slalomo
pirmenybių „Sprinto manija“ II etapą, kurie turėtų įvykti 2018-06-30;
3.   Paskelbti konkursą organizuoti likusius 2018 m. „H2Auto“ Lietuvos greituminio slalomo
čempionato V, VII ir 2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato IV etapus, nustatant
paraiškų teikimo laiką iki 2018-06-30. Jeigu iki to laiko neatsirastų organizatoriai, steigti
organizacinį komitetą;

4.   Per dvi savaites nuo šio protokolo oficialaus paskelbimo organizuoti komiteto posėdį kartu su
sportininkais dalyvaujančiais LAGSČ ir LASČ;
5.   Iš pašalinto buvusio organizatorių atstovo komitete Sauliaus Vilčinsko perimti Facebook
sukurtos grupės „LASF/Kitos šakos“ administravimo teises arba jį įpareigoti šią grupę pašalinti
iš Facebook.
BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai (balsavo Silverijus Lapėnas, Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius,
Saulius Stanaitis, Jonas Skrebūnas).
NUTARTA:
1.   LASF nutraukti sutartį su varžybų organizatoriumi VšĮ „Slalomo akademija“;
2.   Atšaukti 2018 m. „H2Auto“ Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato, 2018
m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato III etapus ir 2018 m. Lietuvos greituminio
slalomo pirmenybių „Sprinto manija“ II etapą, kurie turėtų įvykti 2018-06-30;
3.   Paskelbti konkursą organizuoti likusius 2018 m. „H2Auto“ Lietuvos greituminio slalomo
čempionato V, VII ir 2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato IV etapus,
nustatant paraiškų teikimo laiką iki 2018-06-30. Jeigu iki to laiko neatsirastų
organizatoriai, steigti organizacinį komitetą;
4.   Per dvi savaites nuo šio protokolo oficialaus paskelbimo organizuoti komiteto posėdį kartu
su sportininkais dalyvaujančiais LAGSČ ir LASČ;
5.   Iš pašalinto buvusio organizatorių atstovo komitete Sauliaus Vilčinsko perimti Facebook
sukurtos grupės „LASF/Kitos šakos“ administravimo teises arba jį įpareigoti šią grupę
pašalinti iš Facebook.
Posėdis paskelbtas baigtu.
Protokole 4 lapai.

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius

Silverijus Lapėnas

