
 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA  

KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO  

POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 6 
2018-09-20 

Komiteto posėdis įvyko LASF posėdžių salėje, Savanorių pr. 56, Kaunas, pradėtas 2018-09-20 

18:00 val., baigtas 20:30 val. 

 

Dalyvavo: Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Silverijus Lapėnas, komiteto nariai: Egidijus 

Janavičius, Tadas Zdanavičius, Jonas Skrebūnas,  

Taip pat dalyvavo: Lietuvos automobilių sporto federacijos Generalinė sekretorė Renata 

Burbulienė, Kauno technikos kolegijos autofanų klubo vadovas Povilas Bonkevičius. 

 

Nedalyvavo: pirmininko pavaduotojas Gintautas Firantas, komiteto nariai: Romualdas Mažuolis, 

Saulius Stanaitis. 

Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius - Silverijus Lapėnas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1.   2018 m. „H2Auto“ Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato ir 2018 m. 

Lietuvos automobilių slalomo čempionato trumpa apžvalga, pasiruošimo 2019 m. sezonui 

darbų aptarimas.   

2.   2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato VI etapo etapo datos ir vietos pakeitimas. 

 

1.   Darbotvarkės klausimas: 

Komiteto pirmininkas Silverijus Lapėnas informavo, kad jau įvyko penki 2018 m. „H2Auto“ 

Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato etapai iš numatytų septynių, vienas etapas 

atšauktas ir du 2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapai iš numatytų šešių, du etapai 

atšaukti. Įvykusiuose čempionatų etapuose iš viso dalyvavo: 2018 m. „H2Auto“ Lietuvos automobilių 

greituminio slalomo čempionate – 315 dalyvių, 2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionate – 96 

dalyviai.  Vienas iš pasiruošimo 2019 m. sezonui darbų yra surengti išplėstinį susirinkimą su sporto šakų 

bendruomene dėl būsimų reglamentų projektų. Kitų sporto šakų komiteto išplėstinis susirinkimas 

numatytas 2018-10-04 18 val. viešbučio Centre Hotel konferencijų salėje. Taip pat iki 2018-12-01 reikia 



suorganizuoti uždarymo vakarą, kur bus apdovanoti čempionatų nugalėtojai ir prizininkai. Siūloma 

uždarymo vakarą suorganizuoti 2018 m. lapkričio mėn. 09 d., apie vietą ir laiką informuojant 

papildomai. 

Taip pat buvo aptartos 2019 metų kryptys, gauti tokie pasiūlymai: 

-   Sugalvoti GSČ patrauklesnį ir šiuolaikiškesnį pavadinimą, nes su tokiu ilgu pilnu pavadinimu 

yra sunku komunikuoti ir ypač, kai dar yra rėmėjo pavadinimas (T.Zdanavičiaus pasiūlymas);  

-   Stiprinti bendrą čempionato komunikaciją ir ją daryti iš „vienų rankų“ visiems organizatoriams 

(T.Zdanavičiaus pasiūlymas); 

-   GSČ stengtis organizuoti tik miestuose, taip darant jį labiau patraukliu ir masiškesniu. Užmegzti 

bendradarbiavimą ir su kitų miestų savivaldybėmis, taip išplečiant varžybų geografiją, ieškoti 

tuose miestuose organizatorių ( bendras komiteto narių pasiūlymas); 

-   Paįvairinti GSČ trasų konfigūracijas ir formatus (pvz.: padaryti naktinį) (P.Bonkevičiaus 

pasiūlymas); 

-   Užtikrinti, metų pradžioje čempionato paraiškas padavusiems sportininkams, pirmumo teisę 

registruotis čempionato etapuose, įvedant ir kitas papildomas pirmumo teisės opcijas (S.Lapėno 

pasiūlymas); 

-   Įtraukti daugiau slalomo organizatorių iš regionų. Šiuo metu jau kalbama su naujais 

organizatoriais (S.Lapėno pasiūlymas). 

Siūloma:  

1.   Kitų sporto šakų komiteto išplėstinį susirinkimą surengti 2018-10-04 18 val. viešbučio Centre 

Hotel konferencijų salėje, Kaune. 

2.   2018 m. „H2Auto“ Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir 2018 m. Lietuvos automobilių 

slalomo čempionatų uždarymo vakarą suorganizuoti 2018 m. lapkričio mėn. 09 d., apie vietą ir 

laiką informuojant papildomai. 

Balsuota: „Už“ vienbalsiai. 

Nutarta:  

1.   Kitų sporto šakų komiteto išplėstinį susirinkimą surengti 2018-10-04 18 val. viešbučio Centre 

Hotel konferencijų salėje, Kaune. 

2.   2018 m. „H2Auto“ Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir 2018 m. Lietuvos automobilių 

slalomo čempionatų uždarymo vakarą suorganizuoti 2018 m. lapkričio mėn. 09 d., apie vietą ir 

laiką informuojant papildomai. 

 
2.   Darbotvarkės klausimas: 

Kauno technikos kolegijos autofanų klubo vadovas Povilas Bonkevičius informavo, kad neturi 

galimybės organizuoti  2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato VI etapo 2018-10-20 



Rokuose, nes negauna leidimo naudotis aikštele. Tą pačią dieną organizuoti varžybų Kačerginės 

Nemuno žiede taip pat nėra galimybių, nes trasa užimta, todėl prašo pakeisti varžybų datą iš 2018-10-

20 į 2018-10-27 ir vietą iš Rokų į Kačerginės Nemuno žiedą.  

Siūloma: Pakeisti 2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato VI etapo datą iš 2018-10-20 

į 2018-10-27 ir vietą iš Rokų į Kačerginės Nemuno žiedą. 

Balsuota: „Už“ vienbalsiai. 

Nutarta: Pakeisti 2018 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato VI etapo datą iš 2018-10-20 

į 2018-10-27 ir vietą iš Rokų į Kačerginės Nemuno žiedą. 

 

 

 

 
Posėdžio pirmininkas ir sekretorius    Silverijus Lapenas 


