
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2018-04-18 

 
2018-04-18 

Kaunas 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2018-04-18 d. 16:00 val., Savanorių per. 56, Kaunas, 
baigtas 2018-04-18 d. 18:00 val. 

 
Dalyvavo:  
LASF prezidentas: Romas Austinskas 
LASF generalinė sekretorė: Renata Burbulienė 
Teisėjų komiteto pirmininkas: Šarūnas Liesis 
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai: Arvydas Galinis, Egidijus Česnelis, Algirdas Bilevičius, 

Raimundas Kukenys, Andrius Remeza, Ramūnas Vaitkūnas. 
 

Posėdžio pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas. 

 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl komisarų skaičiaus Lietuvos automobilių kroso čempionato 

varžybose.  
 
Kroso komitetas teikia siūlymą LASF - dėl šiuo metu esančio mažo dalyvių skaičiaus 

Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių varžybose komitetas siūlo keisti LASVOVT 
punktą dėl Komisarų skaičiaus skyrimo čempionato varžyboms. Komitetas mano, kad varžyboms 
pakanka vieno komisaro.  

Šarūnas Liesis: teisėjai negali nesilaikyti dokumentų (šiuo atveju LASVOVT). Jo siūlymas 
– kreiptis į LASF Tarybą dėl išimties įtraukimo ar punkto koregavimo dėl komisarų skaičiaus 
skyrimo varžyboms. Jei bus toks LASF Tarybos sprendimas, tada teisėjų komitetas neprieštarauja, 
kad varžyboms būtų skiriama mažiau komisarų. 

Algirdas Bilevičius: koreguoti punktą taip, kad skyrimas būtų remiantis dalyvių mažu 
skaičiumi yra sudėtinga, nes neįmanoma nuspėti kiek dalyvių kuriame etape bus. Be to daugiau nei 
vienas komisaras yra objektyviau priimant sprendimus. 

Renata Burbulienė: paliekant tik vieną komisarą varžybose, atsiranda didelis šališkumas 
sprendimų priėmimuose, o tai yra čempionatas – A lyga.  

 
Siūlyta: kreiptis į LASF Tarybą dėl LASVOVT pakoregavimo punkto, kuris nusako tvarką 

dėl varžyboms skiriamų komisarų skaičiaus. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 



	  

Nutarta: kreiptis į LASF Tarybą dėl LASVOVT pakoregavimo punkto, kuris nusako 
tvarką dėl varžyboms skiriamų komisarų skaičiaus. 

 
 
 
2. KLAUSIMAS. Dėl leidimo Lietuvos sportininkams dalyvauti užsienio varžybose. 

 
Lietuvos sportininkai, norintys dalyvauti užsienio varžybose arba užsienio sportininkai, 

norintys dalyvauti Lietuvos varžybose, privalo iš savo ASF gauti leidimą. Taip pat ir dalyvaujantys 
C lygos varžybose su metine licencija. Sportininkai, kurie nepasirūpins šiuo leidimu individualiai, 
jų pareiškėjas turi įtraukti juos į sąrašą, kurį pateikia LASF. 

Leidimas neprivalomas dalyvaujantiems su vienkartine licencija. 
 
Siūlyta: sportininkai, turintys metinę licenciją ir norintys dalyvauti užsienio autokroso 

varžybose, privalo iš LASF gauti leidimą. Pareiškėjas gali tokius sportininkus įtraukti į sąrašą, kurį 
turi pateikti Federacijai. 

 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: sportininkai, turintys metinę licenciją ir norintys dalyvauti užsienio 

autokroso varžybose, privalo iš LASF gauti raštišką leidimą. Pareiškėjas gali tokius 
sportininkus įtraukti į sąrašą, kurį turi pateikti Federacijai. 

 
 
3. KLAUSIMAS. Dėl varžybų komisaro paskyrimo kiekvienoms 2018 m. Lietuvos 

automobilių kroso čempionato varžyboms. 
LASF Kroso komitetas turi pasiūlyti kiekvienam 2018 m. Lietuvos automobilių kroso 

čempionato varžybų etapui paskirti Varžybų komisarą iš pateikiamo sąrašo. 
Siūlyta: pateikti Varžybų komisarus nuo LASF Kroso komiteto iš pateikiamo teisėjų 

sąrašo. 
Varžybų organizatorius galės rinktis Varžybų komisarą iš šių Kroso komiteto pateiktų 

kandidatų: 
1. Aukštkalnis Stanislovas; 
2. Gudžiūnas Kazimieras 
3. Vitkus Levonas 
4. Vedeikis Leonas 
5. Arvydas Galinis 
6. Torrau Evaldas 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: pateikti Varžybų komisarus nuo LASF Kroso komiteto iš pateikiamo teisėjų 

sąrašo. 
Varžybų organizatorius galės rinktis Varžybų komisarą iš šių Kroso komiteto 

pateiktų 
kandidatų: 
1. Aukštkalnis Stanislovas; 
2. Gudžiūnas Kazimieras; 



	  

3. Vitkus Levonas; 
4. Vedeikis Leonas; 
5. Arvydas Galinis 
6. Torrau Evaldas 
 
 
4. KLAUSIMAS. Dėl stebėtojo siuntimo į C lygos varžybas. 
 
Š. Liesis rekomendavo siųsti atsakingą asmenį į C lygos varžybas, su tikslu, sutikrinti 

varžybose dirbančiųjų visų teisėjų licencijas, prižiūrėti varžybų vykdymo tvarką, kad būtų 
laikomasi reglamentų ir varžybų nuostatų. 

 
Siūlyta: kadangi į visas varžybas planuoja važiuoti E. Česnelis, šioms pareigoms paskirti 

Egidijų Česnelį.	   E. Česnelis sutinka būti šiuo stebėtoju savanoriškais pagrindais t.y. jam už tai 
nebus atlyginama. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: kadangi į visas varžybas planuoja važiuoti E. Česnelis, šioms pareigoms 

paskirti Egidijų Česnelį. E. Česnelis sutinka būti šiuo stebėtoju savanoriškais pagrindais t.y. 
jam už tai nebus atlyginama. 

 
 
5. KLAUSIMAS. Dėl apmokymų pravedimo Junior 1000 klasės dalyviams prieš 

pirmąsias 2018 m. varžybas. 
 
Būsimas šių varžybų vadovas – Algirdas Bilevičius sutiko skirti laiko po vairuotojų 

susirinkimo supažindinti Junior 1000 klasės dalyvius su pagrindinėmis autosporto taisyklėmis, 
vėliavų reikšmėmis ir pan. Supažindinimą atliks tose varžybose dirbantys komisarai, varžybų 
vadovas. 

 
Informacija skirta pareiškėjams. Pranešti šią informaciją dar prieš varžybas. 

Pranešti įpareigojamas: Ramūnas Vaitkūnas. 
 
6. KLAUSIMAS. Dėl pakeitimų ir korekcijų 2018 m. Lietuvos automobilių kroso 

čempionato, Lietuvos ralio-kroso čempionato reglamentuose, 2018 m. Lietuvos automobilių 
kroso ir ralio-kroso čempionatų techniniuose reikalavimuose, dėl LASF vaikų automobilių 
kroso čempionato techninių reikalavimų patvirtinimo. 

 
Siūlyta: koreguoti šiuos 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento 

punktus: 
 
Punktas 2.2.: “Užsienio šalies ASF leidimas sportininkui dalyvauti Lietuvos čempionate 

nėra 
reikalingas.” 
KEISTI Į: Užsienio šalies ASF leidimas sportininkui dalyvauti Lietuvos čempionate nėra 
reikalingas. 



	  

 
Punktas 2.2.: ĮTRAUKTI: „Junior 1000 gali dalyvauti visi vairuotojai, turintys 

galiojančias metines LASF „E“ kategorijos licencijas“. 
 
Punktas 2.3.: ĮTRAUKTI: „Startinis mokestis Junior 1000 klasės dalyviams gali būti 

iki 50,- Eur (su PVM).“ 
 
Punktas 5.6.: PAPILDYTI PAPUNKČIU: 5.6.3. Junior 1000 klasės dalyviams vedama 

Lietuvos automobilių kroso taurė. 
 
Koreguoti šiuos 2018 m. Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato reglamento 

punktus: 
 
Punktas 2.2.: “Užsienio šalies ASF leidimas sportininkui dalyvauti Lietuvos čempionate 

nėra reikalingas.” 
Keisti į: Užsienio šalies ASF leidimas sportininkui dalyvauti Lietuvos čempionate nėra 
reikalingas. 
 
Punktas 9.1.: „Atskiruose čempionato etapuose I-III vietos nugalėtojai (sportininkai ir 

komandos) apdovanojami Organizatoriaus įsteigtais trofėjais ir prizais, jei tokie yra įsteigti ir 
nurodyti varžybų papildomuose nuostatuose.“ 

Keisti į: „Atskiruose čempionato etapuose, finalinio važiavimo I-III vietos nugalėtojai 
(sportininkai) (ir I-III vietos nugalėtojos komandos) apdovanojami Organizatoriaus įsteigtais 
trofėjais ir prizais, jei tokie yra įsteigti ir nurodyti varžybų papildomuose nuostatuose.“ 

 
Koreguoti šiuos 2018 m. Lietuvos regionų automobilių kroso taurės reglamento 

punktą: 
2.1. Varžybose gali dalyvauti visi vairuotojai, turintys galiojančias 2017 2018 m. LASF 
„C“„D”„E”„M” kategorijos, ar kitos šalies ASF galiojančias metines ar vienkartines licencijas. 

 
Koreguoti šiuos punktus 2018 m. Lietuvos automobilių kroso ir ralio-kroso 

čempionatų techniniuose reikalavimuose: 
 
Punktas 1.1.3.: PAPILDYTI: “Touring cars” (ralio-krosas) – automobiliai priekine ir 

galine varomąja ašimi ašimi, variklio darbinis tūris – ne daugiau 2000 cm³. Kėbulas – ne mažiau 4 
sėdimų vietų.“ 

 
Patvirtinti su Latvijos sportininkais suderintus 2018 m. LASF vaikų automobilių 

kroso čempionato techninius reikalavimus.  
Reikalavimai prisegami kaip priedas. 
 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: koreguoti šiuos 2018 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento 

punktus: 
 
Punktas 2.2.: “Užsienio šalies ASF leidimas sportininkui dalyvauti Lietuvos čempionate 

nėra 
reikalingas.” 
KEISTI Į: Užsienio šalies ASF leidimas sportininkui dalyvauti Lietuvos čempionate nėra 



	  

reikalingas. 
 
Punktas 2.2.: ĮTRAUKTI: „Junior 1000 gali dalyvauti visi vairuotojai, turintys 

galiojančias metines LASF „E“ kategorijos licencijas“. 
 
Punktas 2.3.: ĮTRAUKTI: „Startinis mokestis Junior 1000 klasės dalyviams gali būti 

iki 50,- Eur (su PVM).“ 
 
Punktas 5.6.: PAPILDYTI PAPUNKČIU: 5.6.3. Junior 1000 klasės dalyviams vedama 

Lietuvos automobilių kroso taurė. 
Koreguoti šiuos 2018 m. Lietuvos region automobilių kroso taurės reglamento 

punktą: 
2.1. Varžybose gali dalyvauti visi vairuotojai, turintys galiojančias 2017 2018 m. LASF 
„C“„D”„E”„M” kategorijos, ar kitos šalies ASF galiojančias metines ar vienkartines licencijas. 

 
Koreguoti šiuos 2018 m. Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato reglamento 

punktus: 
 
Punktas 2.2.: “Užsienio šalies ASF leidimas sportininkui dalyvauti Lietuvos čempionate 

nėra reikalingas.” 
Keisti į: Užsienio šalies ASF leidimas sportininkui dalyvauti Lietuvos čempionate nėra 
reikalingas. 
 
Punktas 9.1.: „Atskiruose čempionato etapuose I-III vietos nugalėtojai (sportininkai ir 

komandos) apdovanojami Organizatoriaus įsteigtais trofėjais ir prizais, jei tokie yra įsteigti ir 
nurodyti varžybų papildomuose nuostatuose.“ 

KEISTI Į: „Atskiruose čempionato etapuose, finalinio važiavimo I-III vietos nugalėtojai 
(sportininkai) (ir I-III vietos nugalėtojos komandos) apdovanojami Organizatoriaus įsteigtais 
trofėjais ir prizais, jei tokie yra įsteigti ir nurodyti varžybų papildomuose nuostatuose.“ 

 
 
Koreguoti šiuos punktus 2018 m. Lietuvos automobilių kroso ir ralio-kroso 

čempionatų techniniuose reikalavimuose: 
 
Punktas 1.1.3.: PAPILDYTI: “Touring cars” (ralio-krosas) – automobiliai priekine ir 

galine varomąja ašimi ašimi, variklio darbinis tūris – ne daugiau 2000 cm³. Kėbulas – ne mažiau 4 
sėdimų vietų.“ 

 
Patvirtinti su Latvijos sportininkais suderintus 2018 m. LASF vaikų automobilių 

kroso čempionato techninius reikalavimus.  
 
 
7. KLAUSIMAS. Dėl 2018 m. Aukštaitijos-Zemgalės regionų automobilių kroso 

taurės varžybų reglamento tvirtinimo.  
 
Siūlyta: patvirtinti 2018 m. Aukštaitijos-Zemgalės regionų automobilių kroso taurės varžybų 

reglamentą. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 



	  

Nutarta: patvirtinti 2018 m. Aukštaitijos-Zemgalės regionų automobilių kroso taurės 
varžybų reglamentą. 

 
8. KLAUSIMAS. Dėl 2018 m. Baltijos Ralio-kroso Taurės reglamento tvirtinimo. 
 
Siūlyta: patvirtinti su atliktais pataisymais 2018 m. Baltijos Ralio-kroso Taurės 

reglamentą. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: patvirtinti su atliktais pataisymais 2018 m. Baltijos Ralio-kroso Taurės 

reglamentą. 
 
 

 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 6 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


