	
  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KROSO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 2016-05-16
2016-05-16
Kaunas
Kroso komiteto posėdis pradėtas 2016-05-16d. 17:00 val., Draugystės g. 19, Kaunas,
baigtas 2016-05-16 d. 19:00 val.
Dalyvavo:
LASF prezidentas – Romas Austinskas
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas
Kroso komiteto nariai – Egidijus Česnelis, Arvydas Galinis, Rimantas Poliakovas,
Ramūnas Vaitkūnas, Raimundas Kukenys, Rimantas Stapulionis.
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas.
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas.
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas:
1. KLAUSIMAS. Dėl 2016 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato I etapo LASF
stebėtojo E. Česnelio ataskaitos pristatymas.
E. Česnelis pristatė savo ataskaitą bei pastabas dėl varžybų.
Organizatorius Rimantas Stapulionis pristatė Varžybų komisaro Šarūno Liesio ataskaitą
apie varžybas.
2. KLAUSIMAS. Dėl automobilių kroso varžybų, kurios vykdomos nesilaikant jokių
LASF patvirtintų reglamentų ir techninių reikalavimų.
Lietuvoje ir už jos ribų pradėtos vykdyti automobilių kroso varžybos, nesivadovaujant A,
B ar C lygos kroso varžybų reglamentais, techniniais reikalavimais.
Siūlyta: teikti LASF Tarybai siūlymą:
įpareigoti LASF nusiųsti pranešimą savivaldybėms ir jų merams informaciją dėl
automobilių varžybų, kurios nėra reglamentuotos ir suderintos su LASF – tokios varžybos yra
nelegalios ir jas vykdyti draudžiama.
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: teikti LASF Tarybai siūlymą:
įpareigoti LASF nusiųsti pranešimą savivaldybėms ir jų merams informaciją dėl
automobilių varžybų, kurios nėra reglamentuotos ir suderintos su LASF – tokios varžybos
yra nelegalios ir jas vykdyti draudžiama.
3. KLAUSIMAS. Dėl Všį „Norlin“ prašymo – dėl termino pratęsimo autokroso
pirmenybių automobilių sportiniams techniniams pasams išsiimti.

	
  

Všį „Norlin“ pateikė prašymą Kroso komitetui pratęsti Lietuvos autokroso pirmenybių
„Regionų taurė 2016“ dalyviams techninių pasų išdavimo galimybę.
Siūlyta: prašymo netenkinti, pagrindžiant tuo, kad buvo suteikta galimybė patikrinimą
padaryti Lietuvos autokroso čempionato I etape bei iki II-ojo etapo išsiimti sportinio automobilio
techninį pasą. Be to, po I-ojo etapo į LASF kreipėsi tik 3 dalyviai pasui išsiimti, daugiau dėl
techninio paso kreipimųsi nebuvo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: prašymo netenkinti, pagrindžiant tuo, kad buvo suteikta galimybė
patikrinimą padaryti Lietuvos autokroso čempionato I etape bei iki II-ojo etapo išsiimti
sportinio automobilio techninį pasą. Be to, po I-ojo etapo į LASF kreipėsi tik 3 dalyviai pasui
išsiimti, daugiau dėl techninio paso kreipimųsi nebuvo.
4. KLAUSIMAS. Dėl 2016 m. gegužės 14-15 d. vykusių nelegalių autokroso varžybų
(Latvijoje, taip pat Aukštaitijos regione), kuriose dalyvavo LASF licencijas turintys
sportininkai.
Siūlyta: LASF parašys įspėjimą LASF pareiškėjams, kurių sportininkai, turintys šio
pareiškėjo licencijas, dalyvavo nelegaliose bei nereglamentuotose autokroso varžybose.
BALSUOTA: „Už“ – 7, „susilaikė“ – 1.
Nutarta: LASF parašys įspėjimą LASF pareiškėjams, kurių sportininkai, turintys šio
pareiškėjo licencijas, dalyvavo nelegaliose bei nereglamentuotose autokroso varžybose.
5. KLAUSIMAS. Dėl 2016 m. vaikų kroso čempionato varžybų etapų.
Lietuvos automobilių kroso čempionato 6-ojo etapo organizatorius „Ugira Kross“ siūlo
varžybų savaitgalį (09.10-11 d.) vykdyti 2 vaikų kroso čempionato etapus: 1 – šeštadienį, 2 –
sekmadienį.
Vaikų kroso čempionatas tokiu atveju susidarytų iš 4 etapų: 1 – Tauragė, 2 – Ukmergė; 3 i
4 – Marijampolė.
Siūlyta: Patvirtinti vaikų kroso čempionato 2 etapus Marijampolėje bei paviešinti naują
vaikų kroso varžybų kalendorių.
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti vaikų kroso čempionato 2 etapus Marijampolėje bei paviešinti
naują vaikų kroso varžybų kalendorių.

	
  

Viso protokolo su priedais lapų: 4
Priedai: Všį „Norlin“ prašymas

Posėdžio pirmininkas

Kazimieras Gudžiūnas

Posėdžio sekretorius

Ramūnas Vaitkūnas

