LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KROSO KOMITETO SUSIRINKIMO SU VARŽYBŲ ORGANIZATORIAIS IR
PAREIŠKĖJAIS
PROTOKOLAS Nr. 2017-10-11
2017-10-11
Kaunas
Kroso komiteto susirinkimas su varžybų organizatoriais ir pareiškėjais pradėtas 2017-1011 d. 17:00 val., 16:00 val., Savanorių per. 56, Kaunas, baigtas 2017-10-11 d. 19:00 val.
Dalyvavo:
LASF prezidentas: Romas Austinskas
LASF projektų vadovas: Tadas Vasiliauskas
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas
Kroso komiteto nariai – Egidijus Česnelis, Zenonas Sinkevičius, Algirdas Bilevičius,
Arvydas Galinis, Saulius Žunda, Ramūnas Vaitkūnas.

Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas:
1. KLAUSIMAS. Įvykusių Lietuvos automobilių kroso čempionato etapų LASF
stebėtojų ataskaitų aptarimas.
LASF stebėtojas E. Česnelis pristatė stebėtojo ataskaitas už paskutinius etapus bei aptarė
visų vykusių etapų situaciją.
Nutarimų nepriimta.

2. KLAUSIMAS. Pristatyti galimi sezono uždarymo bei nugalėtojų apdovanojimo
vakaro variantai, uždarymo data, laikas.
E. Česnelis varžybų organizatoriams, pareiškėjams pristatė galimus uždarymo vakaro
šventės variantus. Pasiūlytos dvi datos – lapkričio 24 d. arba lapkričio 25 d.
Siūlyta: uždarymo vakaro šventė daryti lapkričio 24., penktadienį, apie 19:00 val.
Daugumos siūlymu šventės vieta pageidaujama Kaune. Vieta bus patikslinta vėliau.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Lietuvos automobilių kroso čempionato, pirmenybių, ralikroso čempionato
sezono uždarymo bei nugalėtojų apdovanojimo šventė vyks lapkričio 24 d., 19:00 val.
Daugumos siūlymu šventės vieta numatoma Kaune. Vieta bus patikslinta vėliau.

3. KLAUSIMAS. Dėl SVO komiteto narių, priiminėjančių autokroso, rali-kroso
trasas trasos licencijai gauti dalyvavimo varžybose kaip oficialiais asmenimis.
Išsakyta nuomonė, kad gali būti painiojami interesai, kai SVO komiteto narys priiminėja
trasą prieš varžybas ir po to tas pats asmuo dalyvauja varžybose, kurios vyksta jo priimtoje trasoje.
Vyrauja nuomonė, kad trasa nebūna priimama arba su didelėmis sąlygomis, jei varžyboms pravesti
nepasamdoma teisėjų komanda, kurioje teisėjauja tas pats asmuo, priėmęs trasą.
Siūlyta: parašyti pageidavimą SVO komitetui, kad SVO trasų tikrintojas nebūtų toje
trasoje vyksiančiose varžybose įtrauktas į oficialius asmenis.
Bendru sutarimu pritarta.
Nutarta: parašyti pageidavimą SVO komitetui, kad SVO trasų tikrintojas nebūtų toje
trasoje vyksiančiose varžybose įtrauktas į oficialius asmenis.

Viso protokolo su priedais lapų: 2
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