
 
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2016-09-20 

 
2016-09-20 

Kaunas 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2016-09-20 d. 16:00 val., Draugystės g. 19, Kaunas, 
baigtas 2016-09-20 d. 18:30 val. 

 
Dalyvavo:  
LASF prezidentas – Romas Austinskas 
LASF generalinė sekretorė – Renata Burbulienė 
LASF projektų vadovas – Tadas Vasiliauskas 
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai – Egidijus Česnelis, Arvydas Galinis, Rimantas Stapulionis, 

Rimantas Poliakovas, Ramūnas Vaitkūnas, Raimundas Kukenys. 
 
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato 5-to etapo Ukmergėje ir 

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

čempionato 5-to etapo Ukmergėje ir 6-to etapo Marijampolėje. 
Prie pastabų buvo paminėta dėl Marijampolės autokroso varžybų organizatoriaus 

netinkamo ir neetiško elgesio, nukreipto prieš LASF ir LASF kroso komiteto narius. 
 
Siūlyta: Patvirtinti pateiktas ataskaitas. Pateikti pastabas ir patarimus varžybų 

organizatoriams artimiausiame varžybų organizatorių susirinkime. Ataskaitos pridedamos. 
 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti pateiktas ataskaitas. Pateikti pastabas ir patarimus varžybų 

organizatoriams artimiausiame varžybų organizatorių susirinkime. Ataskaitos pridedamos. 
 
 
2. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato ir Lietuvos automobilių 

kroso pirmenybių „Regionų taurė 2016“ galutinių rezultatų po visų įvykusių etapų 
patvirtinimo. 

 



 
Siūlyta: Patvirtinti Lietuvos automobilių kroso čempionato ir Lietuvos automobilių kroso 

pirmenybių „Regionų taurė 2016“ galutinius rezultatus po visų įvykusių etapų. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti Lietuvos automobilių kroso čempionato ir Lietuvos automobilių 

kroso pirmenybių „Regionų taurė 2016“ galutinius rezultatus po visų įvykusių etapų. 
3. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių kroso, rali-kroso čempionatų, pirmenybių 

apdovanojimų ir sezono uždarymo vakaro. 
 

Siūlyta: Lietuvos automobilių kroso, rali-kroso čempionatų, pirmenybių apdovanojimų ir 
sezono uždarymo vakaro data: 2016 m. Lapkričio mėn. 25 d., penktadienį. Svečių atvykimas nuo: 
18:00 val. Vieta: Panevėžys.  

 
 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Lietuvos automobilių kroso, rali-kroso čempionatų, pirmenybių 

apdovanojimų ir sezono uždarymo vakaro data: 2016 m. Lapkričio mėn. 25 d., penktadienį. 
Svečių atvykimas nuo: 18:00 val. Vieta: Panevėžys. 

 
4. KLAUSIMAS. Dėl 2017 metų preliminaraus automobilių kroso ir rali-kroso 

čempionatų, kroso pirmenybių varžybų kalendoriaus. 
 
Siūlyta: Pateikti preliminarų 2017 m. varžybų datų kalendorių pagal 2016 m. varžybų 

datas. Šias datas patikslinti su varžybų organizatoriais. 
 
BALSUOTA: Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Pateikti preliminarų 2017 m. varžybų datų kalendorių pagal 2016 m. 

varžybų datas. Šias datas patikslinti su varžybų organizatoriais. 
 
5. KLAUSIMAS. Dėl susirinkimo su autokroso visų lygų varžybų organizatoriais dėl 

2017 metų sezono. 
 
Siūlyta: organizuoti autokroso visų lygų varžybų organizatorių susirinkimą, aptarti 2017 

metų sezono varžybas, reglamentus, pakeitimus juose.  
Susirinkimą organizuoti spalio 19 d., trečiadienį 17:00 val., vieta: Kėdainiai, AB 

„Eurochem“ (Lifosa) renginių salėje. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: organizuoti autokroso visų lygų varžybų organizatorių susirinkimą, aptarti 

2017 metų sezono varžybas, reglamentus, pakeitimus juose.  
Susirinkimą organizuoti spalio 19 d., trečiadienį, 17:00 val., vieta: Kėdainiai, AB 

„Eurochem“ (Lifosa) renginių salėje. 
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