LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KROSO KOMITETO SUSIRINKIMO SU SPORTININKAIS
PROTOKOLAS Nr. 2017-10-01
2017-10-01
Pavilkijys
Kroso komiteto susirinkimas su sportininkais pradėtas 2017-10-01 d. 10:00 val., Pavilkijo
autokroso trasoje, Šakių rajone, baigtas 2017-10-01 d. 11:00 val.
Dalyvavo:
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas
Kroso komiteto nariai – Egidijus Česnelis, Algirdas Bilevičius, Arvydas Galinis, Saulius
Žunda, Ramūnas Vaitkūnas.
Nedalyvavo: Zenonas Sinkevičius

Kroso komiteto pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas pristatė 2018 m. preliminarų varžybų
kalendorių – automobilių kroso čempionate turėtų likti 6. Tarp jų gali būti vienas etapų Latvijoje,
tuo pačiu ir vienas Latvijos etapas Lietuvoje. Dėl varžybų Latvijos teritorijoje planuojama aptarti su
Latvijos automobilių federacijos atstovais spalio 20 d., dėl varžybų Lenkijoje – aptarti su Lenkijos
automobilių federacijos atstovais spalio 7-8 d.
2018 m. Ralikroso čempionate preliminariai numatomi 5 etapai, iš kurių 2 galėtų įvykti
Latvijos trasose, vienas – Lenkijoje.
Kaip ir šiemet, 2018 m. Vilkyčiuose tomis pačiomis datomis vyks Europos autokroso
čempionato etapas, Ralikroso čempionato etapas.
Dalyviai išreiškė norą, kad būtų vykdoma Nacionalinė automobilių klasė Europos
autokroso čempionato etapo metu.
Ramūnas Vaitkūnas pristatė galimus pakeitimus 2018 m. varžybų reglamentuose.
Numatoma pakeisti kelių automobilių klasių pavadinimus, patikslinti važiavimų vykdymo, pozicijų
priskyrimo, taškų skaičiavimo tvarkas, suvienodinti kiek įmanoma kvalifikacinių važiavimų ratų
skaičių skirtingose lygose ir kt.
Trumpai pristatyta nauja planuojama klasė vaikams, kurie jau negali pagal amžių važiuoti
Mini bagiais.
Arvydas Galinis pristatė galimus pasikeitimus 2018 m. techniniuose reikalavimuose
automobiliams.
Pradėta diskusija dėl Lietuvos autokroso čempionato ir pirmenybių apjungimo 2018 m.
sezone. Sportininkai pasiūlė kitais metais jungti atitinkančias automobilių klases, važiavimus daryti
kartu, tačiau įskaitas skaičiuoti atskirai. Dėl dabar esančio nedidelio dalyvių skaičiaus automobilių
klasės būtų gausesnės. Be to, tai leistų suvienodinti čempionato ir pirmenybių sąlygas –
reikalavimus automobiliams, startinius mokesčius ir pan.
Siūlyta – klubų vadovams ir pareiškėjams siųsti iki spalio 10 d. pasiūlymus ir
pageidavimus dėl čempionato ir pirmenybių apjungimo 2018 m. sezonui.

Egidijus Česnelis pateikė informaciją apie sezono uždarymo ir nugalėtojų apdovanojimo
vakarą – galimus šventės variantus, apdovanojimų taurių variantus. Sportininkų klausta kokie
variantai jiems būtų priimtiniausi.
Šventės uždarymo data numatyta lapkričio 24 arba 25 d. Vieta tikslinama. Galutinis
sprendimas dėl datos bus priimtas spalio 11 d.
Siūlyta organizuoti atskirą susirinkimą su varžybų organizatoriais. Data: spalio 11 d.,
laikas: 17:00 val., vieta: LASF būstinė (arba ,priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, viešbučio
„Centre“ salė).

Nutarimų nepriimta.

Viso protokolo su priedais lapų: 2
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