
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2018-09-26 

 
2018-09-26 

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

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2018-09-26 d. 13:00 val., baigtas 2018-09-26 d. 16:00 val. 
 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Andrius Remeza Egidijus Česnelis, Raimundas 

Kukenys, Ramūnas Vaitkūnas. 
Nedalyvavo: Kazimieras Gudžiūnas, Algirdas Bilevičius. 
 
Posėdžio pirmininkas-sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 

1. KLAUSIMAS. Dėl pareiškėjo "Motorsport LT" atsiųsto prašymo leisti dalyvauti 
Mindaugui Jačiauskiui Lietuvos automobilių kroso čempionato VI etape (Buggy 1600 klasėje) 
su E kategorijos sportininko licencija. 

 
Siūloma: leisti dalyvauti pareiškėjo "Motorsport LT" sportininkui Mindaugui Jačiauskiui 

Lietuvos automobilių kroso čempionato etape Pavilkijyje su metine E kategorijos sportininko 
licencija, ryšium su tuo, kad sportininkas planuoja dalyvauti kitų metų čempionate. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: leisti dalyvauti pareiškėjo "Motorsport LT" sportininkui Mindaugui 

Jačiauskiui Lietuvos automobilių kroso čempionato etape Pavilkijyje su metine E kategorijos 
sportininko licencija, ryšium su tuo, kad sportininkas planuoja dalyvauti kitų metų 
čempionate. 

 
2. KLAUSIMAS. Dėl leidimo C lygos sportininkams, neturintiems sportinio automobilio 

"K" kategorijos techninio paso, dalyvauti Lietuvos automobilių kroso pirmenybių VI etape 
Pavilkijyje. 

 
Keletas sportininkų išreiškė pageidavimą sudalyvauti 2018 m. paskutiniame Lietuvos 

automobilių kroso pirmenybių paskutiniame etape Pavilkijyje, nes planuoja dalyvauti 2019 m. 
sezone Lietuvos autokroso pirmenybėse. Šie dalyviai neturi sportinių automobilių techninių "K" 
kategorijos pasų, tačiau automobiliai yra su sertifikuotais saugos lankais, sportininkų apranga 
atitinka pirmenybių reikalavimus, sportininkai turi metines LASF "E" kategorijos sportininko 
licencijas. Taip pat iš šių sportininkų yra pageidavimas šiose varžybose atlikti techninį patikrinimą 
sportinio paso gavimui. 

 
Siūloma: leisti dalyvauti C lygos dalyviams Lietuvos automobilių kroso pirmenybių VI etape 

Pavilkijyje, kurie turi "E" kategorijos LASF metines sportininko licencijas, kurių automobiliai yra 



	  

su sertifikuotais saugos lankais ir saugumo elementai (apranga ir kt.) atitinka pirmenybių 
reikalavimus. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: leisti dalyvauti C lygos dalyviams Lietuvos automobilių kroso pirmenybių VI 

etape Pavilkijyje, kurie turi "E" kategorijos LASF metines sportininko licencijas, kurių 
automobiliai yra su sertifikuotais saugos lankais ir saugumo elementai (apranga ir kt.) 
atitinka pirmenybių reikalavimus. 

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


