
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POS ĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2016-07-14 

 
2016-07-14 

Kaunas 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2016-07-14 d. 15:30 val., Draugystės g. 19, Kaunas, 
baigtas 2016-07-14 d. 17:00 val. 

 
Dalyvavo:  
LASF viceprezidentas – Vladas Pleskovas 
LASF generalinė sekretorė – Renata Burbulienė 
LASF projekt ų vadovas – Tadas Vasiliauskas 
Kroso komiteto pirmininkas  – Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai – Egidijus Česnelis, Arvydas Galinis, Rimantas Poliakovas, 

Ramūnas Vaitkūnas, Raimundas Kukenys. 
Nedalyvavo: Rimantas Stapulionis. 
 
Posėdžio pirmininkas  – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvark ės klausimai ir sprendimų pri ėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. D ėl Lietuvos automobilių kroso čempionato 3-io etapo Plungėje ir 

4-to etapo Tauragėje varžybų LASF stebėtojo ataskaitų aptarimo. 
LASF stebėtojas E. Česnelis pristatė ataskaitas apie Lietuvos automobilių kroso 

čempionato 3-io etapo Plungėje ir 4-to etapo Tauragėje.  
 
Siūlyta: Patvirtinti pateiktas ataskaitas. Ataskaitos pridedamos. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti pateiktas ataskaitas. Ataskaitos pridedamos. 
 
2. KLAUSIMAS. D ėl prizinio fondo, į kur į renkama po 5 Eur nuo kiekvieno Lietuvos 

autokroso čempionato ir pirmenybių dalyvio po kiekvieno čempionato ir pirmenybių. 
LASF prašo informacijos apie dalyvių skaičių vykusiuose autokroso čempionato ir 

pirmenybių etapuose. 
 
Siūlyta:  Nusiųsti šiuos dalyvių skaičius sportininkų, dalyvavusių autokroso čempionato ir 

pirmenybių keturiuose etapuose: 
1 etapas – 31 
2 etapas – 30 
3 etapas – 38 



 

4 etapas – 29 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Nusiųsti šiuos dalyvių skaičius sportininkų, dalyvavusių autokroso 

čempionato ir pirmenybių keturiuose etapuose: 
1 etapas – 31 
2 etapas – 30 
3 etapas – 38 
4 etapas – 29. 
 
3. KLAUSIMAS. D ėl Lietuvos rali-kroso čempionato 2-ojo etapo Latvijoje, Rygoje ir 

3-iojo etapo Lenkijoje, Torunėje. 
 

Apie kitose šalyse vyksiančius Lietuvos rali-kroso čempionato etapus nėra skelbiami 
atskiri LASF patvirtinti papildomi nuostatai, varžybos Lietuvos sportininkams bus vykdomos su 
kitomis vykdomomis varžybomis ir metinės įskaitos rezultatai bus skaičiuojami pagal pasiektus 
rezultatus šiuose etapuose, t.y. kokius taškus dalyviai iškovos šiuose etapuose, tokie pat bus 
įtraukiami į metinę įskaitą. 

 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Apie kitose šalyse vyksiančius Lietuvos rali-kroso čempionato etapus nėra 

skelbiami atskiri LASF patvirtinti papildomi nuosta tai, varžybos Lietuvos sportininkams bus 
vykdomos su kitomis vykdomomis varžybomis ir metinės įskaitos rezultatai bus skaičiuojami 
pagal pasiektus rezultatus šiuose etapuose, t.y. kokius taškus dalyviai iškovos šiuose etapuose, 
tokie pat bus įtraukiami į metinę įskaitą. 

 
 
4. KLAUSIMAS. D ėl 2017 metų planuojamo automobilių kroso ir rali-kroso 

čempionatų, kroso pirmenybių varžybų kalendoriaus. 
 
Planuojama, kad kitais metais bus vykdomi 6-7 Lietuvos autokroso čempionato ir 

pirmenybių etapai, 3 Lietuvos rali-kroso čempionato etapai.  
5. KLAUSIMAS. D ėl 2016 m. Lietuvos automobilių kroso pirmenybių „Regionų 

taurė 2016“ varžybų 7-tojo etapo Akmenėje atšaukimo. 
 
Iš Akmenės autosporto klubo „Extempas“ gautas patvirtinimas, kad varžybų kalendoriuje 

įtrauktas Lietuvos automobilių kroso pirmenybių „Regionų taurė 2016“ 7 etapas, rugsėjo 17-18 d. 
yra atšaukiamas. 

 
Siūlyta:  atšaukti 2016 m. Lietuvos automobilių kroso pirmenybių „Regionų taurė 2016“ 7-

tąjį etapą Akmenėje, rugsėjo 17-18 d. 
 
 
 
 



 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: atšaukti 2016 m. Lietuvos automobilių kroso pirmenybių „Regionų taurė 

2016“ 7-tąj į etapą Akmenėje, rugsėjo 17-18 d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas       Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
 
Posėdžio sekretorius        Ramūnas Vaitkūnas 
 
 


