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

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2017-05-03 d. 15:00 val., baigtas 2015-05-04 d. 12:00 val. 
 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas  – Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Rimantas Stapulionis, Ramūnas Vaitkūnas, 

Raimundas Kukenys. 
 
Nedalyvavo: Egidijus Česnelis, Rimantas Poliakovas 
 
Posėdžio pirmininkas  – Kazimieras Gudžiūnas. 
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvark ės klausimai ir sprendimų pri ėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. D ėl ASK Extempas atsiųsto rašto, kuriame atsiprašoma LASF ir 

įsipareigojama laikytis visų LASF nuostatų bei reglamentų.  
Prašoma pratęsti LASF narystę bei A lygos pareiškėjo licenciją. 
Taip pat prašoma įtraukti dvejas varžybas į 2017 m. LASF varžybų kalendorių. 

 
Siūloma: Atsižvelgus į prašymą, siūlyti LASF Tarybai leisti klubui ASK Extempas 

pratęsti LASF narystę bei A lygos pareiškėjo licenciją.  
Taip pat siūlyti įtraukti prašyme nurodytas varžybas į 2017 m. LASF varžybų kalendorių: 
Lietuvos regionų kroso taurės C-lygos varžybos (pavadinimai tik preliminarūs): 
1. Liepos 23 d. varžybos Akmenės taurei laimėti; 
2. Spalio 7 d. Lietuvos 100-mečio taurei laimėti. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Atsižvelgus į prašymą, siūlyti LASF Tarybai leisti klubui ASK Extempas 

pratęsti LASF narystę bei A lygos pareiškėjo licenciją.  
Taip pat siūlyti įtraukti prašyme nurodytas varžybas į 2017 m. LASF varžybų 

kalendorių: 
Lietuvos regionų kroso taurės C-lygos varžybos (pavadinimai tik preliminarūs): 
1. Liepos 23 d. varžybos Akmenės taurei laimėti; 
2. Spalio 7 d. Lietuvos 100-mečio taurei laimėti. 
 
 



 

2. KLAUSIMAS. D ėl atšaukto 2017 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 
pirmenybių I etapų bei ASK "Žaibas" prašymo varžybas nukelti į rugpjūčio 19-20 d. 
 
ASK „Žaibas“ atsiuntė prašymą LASF su pageidavimu perkelti Lietuvos automobilių kroso 
čempionato bei pirmenybių varžybas į 2017 m. rugpjūčio 19-20 d. 
Įvertinus organizatoriaus pasiruošimą šioms varžyboms be trasos būklę nustatyta, kad varžybos 
neįvyko ne dėl „force majeure“, o dėl organizatoriaus kaltės. 
 
Siūloma:  
2.1. Balsuoti dėl leidimo šių varžybų organizatoriui ASK "Žaibas" organizuoti šias varžybas 
rugpjūčio 19-20 d. 
2.2. Jei komitetas leidžia organizuoti, tokiu atveju įpareigoti organizatorių į LASF įnešti į 
Federacijos sąskaitą depozitą 2000,- Eur (du tūkstančiai Eurų) likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių 
dienų iki varžybų pradžios, t.y. iki 2017 m. birželio 20 d. imtinai. 
 
Balsuota: 
2.1. „Už“ – 4; „Prieš“ – 1 (A. Galinis) 
2.2. „Už“ – 3; „Prieš“ – 1 (R. Stapulionis) 
(A. Galinis 2.2. klausime nebalsuoja, nes į klausimą 2.1. atsakė „Prieš“). 
 
Nutarta:  
1. Leisti varžybų organizatoriui ASK "Žaibas" organizuoti Lietuvos automobilių kroso čempionato 
bei pirmenybių varžybas rugpjūčio 19-20 d. 
2. Organizatorius įpareigojamas įnešti į Federacijos sąskaitą depozitą 2000,- Eur (du tūkstančiai 
Eurų) likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios, t.y. iki 2017 m. birželio 20 
d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 2 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas       Kazimieras Gudžiūnas 
 
Posėdžio sekretorius        Ramūnas Vaitkūnas 


