
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2016-07-13 

 
2016-07-13 

 
LASF Kroso komiteto posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2016-07-13 d. 10:00 val., baigtas 2016-07-14 d. 10:00 val. 
 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Rimantas Poliakovas, Egidijus Česnelis 

Ramūnas Vaitkūnas, Raimundas Kukenys. 
Nedalyvavo: Rimantas Stapulionis. 
 
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
1. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato automobilių klasės 

OPEN išaiškinimo (protokolo Nr. 2016-04-18 išrašas) pakoregavimo. 
 

Siūloma: Išaiškinime atlikti šį pakeitimą: 

variklio darbinis tūris – ne daugiau 3500 cm3, priekiniai ARBA galiniai varomieji ratai, jei 
su turbina - restriktorius 45mm; 

variklio darbinis tūris – ne daugiau 2500 cm3, VISI varomieji ratai;  
variklio darbinis tūris – ne daugiau 2500 cm3, VISI varomieji ratai, jei su turbo pripūtimu - 

restriktorius 45mm; 
variklio darbinis tūris – ne daugiau 3500 cm3, VISI varomieji ratai, jei su turbo pripūtimu - 

restriktorius 32 keisti į: 45 mm;  
 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: Išaiškinime atlikti šį pakeitimą: 

variklio darbinis tūris – ne daugiau 3500 cm3, priekiniai ARBA galiniai varomieji 
ratai, jei su turbina - restriktorius 45mm; 

variklio darbinis tūris – ne daugiau 2500 cm3, VISI varomieji ratai;  
variklio darbinis tūris – ne daugiau 2500 cm3, VISI varomieji ratai, jei su turbo 

pripūtimu - restriktorius 45mm 
variklio darbinis tūris – ne daugiau 3500 cm3, VISI varomieji ratai, jei su turbo pripūtimu - 
restriktorius 32 keisti į: 45 mm; 

 
 
2. KLAUSIMAS. Dėl 3-iojo Lietuvos automobilių kroso čempionato etapo rezultatų 

OPEN klasėje atstatymo. 

Dėl OPEN klasės automobilių neatitikimo Lietuvos automobilių kroso, rali-kroso čempionato 
techniniams reikalavimams sportininkams po finalinio važiavimo buvo anuliuoti rezultatai. Dėl 



	  

susidariusios situacijos ir tikslo išlaikyti sportininkų gausą ir konkurenciją šioje klasėje siūloma 
skirti sportininkams taškus pagal pasiektus rezultatus 3-iajame Lietuvos automobilių kroso 
čempionato etape. 

Siūloma: skirti OPEN klasės sportininkams taškus pagal pasiektus rezultatus 3-iajame Lietuvos 
automobilių kroso čempionato etape. 
Komandinės įskaitos taškai šiame etape lieka nepakitę. 
 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: Skirti OPEN klasės sportininkams taškus pagal pasiektus rezultatus 3-iajame 
Lietuvos automobilių kroso čempionato etape. 

Komandinės įskaitos taškai šiame etape lieka nepakitę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Viso protokolo su priedais lapų: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


