
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA KITŲ SPORTO ŠAKŲ 
KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 4 

2018-07-30 

Komiteto posėdis įvyko LASF posėdžių salėje, Savanorių pr. 56, Kaunas, pradėtas 2018-07-30 

18:00 val., baigtas 20:05 val. 

 

Dalyvavo: Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Silverijus Lapėnas, pirmininko pavaduotojas 

Gintautas Firantas, komiteto nariai:Egidijus Janavičius, Tadas Zdanavičius. 

 

Nedalyvavo: Romualdas Mažuolis, Saulius Stanaitis, Jonas Skrebūnas. 

Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius - Silverijus Lapėnas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.   2018 m.H2AUTO Lietuvos automobilių greituminio slalomo IV etapo, įvykusio 2018-07-20 

Palangoje aptarimas. Organizatorius „Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras“. 

2.   2018 m. H2AUTO Lietuvos automobilių greituminio slalomo VI etapo datos pakeitimas. 

 

1.   Darbotvarkės klausimas: 2018 m.H2AUTO Lietuvos automobilių greituminio slalomo IV 

etapo, įvykusio 2018-07-20 Palangoje aptarimas. Organizatorius „Vilniaus m. Sportinio 

vairavimo centras“. 

 

Komiteto narys Egidijus Janavičius informavo, kad 2018 m. „H2AUTO“ Lietuvos automobilių 

greituminio slalomo IV etapas, kuris vyko 2018-07-20 Palangoje, atrodė nepatraukliai tiek 

organizatoriams tiek dalyviams. Sunku būtų objektyviai įvertinti to priežastis, bet galimai problemos 

buvo sekančios: mažas renginys dideliame renginyje - dėl to nebuvo skirta pakankamai dėmesio mažo 

renginio infrastruktūrai (iš 1006 KM LENKTYNIŲ organizatorių pusės); atstumas – dauguma dalyvių 

iš Kauno, Vilniaus, Alytaus, Varėnos važiavo į šias varžybas po 3 – 4 valandas esant dideliam karščiui 

dėl kelių minučių pavažiavimo trasoje.  

Siūloma: jei nėra galimybės pakelti etapo lygį, ateityje neorganizuoti čempionato etapo Palangoje, 

nes dalyviai nenorėdami prarasti čempionato taškų yra priverčiami dalyvauti pakankamai brangiame ir 

nepakankamai aukšto lygio etape. 

Balsuota: „Už“ vienbalsiai. 

Nutarta: Jei nėra galimybės pakelti etapo lygį, ateityje neorganizuoti čempionato etapo 

Palangoje. 

 
2.   Darbotvarkės klausimas: 2018 m. H2AUTO Lietuvos automobilių greituminio slalomo 



VI etapo datos pakeitimas. 

 

Pirmininkas informavo, kad gautas ASK „Marimotorai“ prašymas pakeisti 2018 m. „H2AUTO“ 

Lietuvos automobilių greituminio slalomo VI etapo datą, iš 2018-08-25, kaip tai buvo numatyta, į 2018-

09-15, nes negali jų organizuoti dėl techninių kliūčių.  

Siūloma: Pakeisti 2018 m. „H2AUTO“ Lietuvos automobilių greituminio slalomo VI etapo datą, 

iš 2018-08-25 į 2018-09-15. 

Balsuota: „Už“ vienbalsiai. 

Nutarta: Pakeisti 2018 m. „H2AUTO“ Lietuvos automobilių greituminio slalomo VI etapo 

datą, iš 2018-08-25 į 2018-09-15. 

 

 

 

 
Posėdžio pirmininkas ir sekretorius    Silverijus Lapenas 


