	
  

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9
2018-11-27

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2018-11-27 d. (antradienis) 18:00 val., LASF patalpose, Savanorių
pr. 56, Kaunas, baigtas 20.00 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas.
LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Vladas Pleskovas (dalyvavo telefonu), Žilvinas
Sakalauskas; Patarėjas- Romualdas Juknelevičius.
Nedalyvavo: Tarybos nariai Mantas Matukaitis ir Dainius Matijošaitis.

Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas.
Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė.

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė ar yra dar klausimų,
kuriuos reikia apsvarstyti šiame posėdyje. Klausimų negauta.
SIŪLYTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. 2019 m. A lygos varžybų kalendoriaus tvirtinimas;
2. LASVOVT pakeitimų svarstymas ir priėmimas;
3. Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimų svarstymas ir priėmimas;
4. Dėl rinkimų paskelbimo į LASF sporto šakų komitetų organizatorių ir sportininkų atstovų
pozicijas;
5. Dėl gauto rašto Tarybai iš LASF sporto šakų komiteto pirmininkų dėl generalinės sekretorės
tinkamumo eiti pareigas;
6. LASF Senjorų komiteto sudėties tvirtinimas;
7. Informacija apie iš FIA projektų gautas lėšas 2019 m.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:
1. 2019 m. A lygos varžybų kalendoriaus tvirtinimas;
2. LASVOVT pakeitimų svarstymas ir priėmimas;
3. Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimų svarstymas ir priėmimas;
4. Dėl rinkimų paskelbimo į LASF sporto šakų komitetų organizatorių ir sportininkų atstovų
pozicijas;
5. Dėl gauto rašto Tarybai iš LASF sporto šakų komiteto pirmininkų dėl generalinės
	
  

1	
  

	
  

sekretorės tinkamumo eiti pareigas;
6. LASF Senjorų komiteto sudėties tvirtinimas;
7. Informacija apie iš FIA projektų gautas lėšas 2019 m.
Klausimų svarstymas:
1.   2019 m. A lygos varžybų kalendoriaus tvirtinimas.
SVARSTYTA: 2019 metams preliminarius varžybų kalendorius pateikė LASF ralio, kroso
komitetai, žiedo komitetas neturi preliminaraus kalendoriaus, kadangi iš organizatorių gretų
pasitraukus VšĮ „Fast Lap Events“, paskelbtas konkursas teikti paraiškas iki š.m. gruodžio 14 d.
organizuoti Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą.
Taip pat, Tarybos nariai buvo informuoti apie 2018-11-13 įvykusį ralio komiteto posėdį kartu su
LARČ organizatoriais, kurio metu bendrai buvo sudėliotas siūlomas LARČ ir LARSČ kalendorius.
LARČ kalendorius intensyvus, bet kito varianto nėra, kadangi PZM išreiškė konkrečius
pageidavimus vietai ir datai. 2020 m. sezono kalendoriaus su PZM klausimu bus pasiruošta iš anksto
ir bandoma derinti datas taip, kad LASF sportininkai turėtų mažiau intensyvų kalendorių, 2019 metais
tenka nusileisti PZM pageidavimams.
SIŪLYTA: Patvirtinti pateiktą A lygos preliminarų varžybų kalendorių, o žiedinių lenktynių
kalendorių patvirtinti vėliau, kai pasibaigs konkursas.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti A lygos varžybų kalendorių:
2019 m. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO ČEMPIONATAS (LARČ)
Et. Data

Organizatorius

Vieta

Papildomos varžybos

1

2019-01-25/26

UAB „Pitlane“

Utena

LARSČ

2

2019-06-14/15

Kelmės ASK

Kelmės r.

LARSČ

3

2019-06-28/29

PZM

Mikolaikos, Lenkija

4

2019-07-12/13

VšĮ „Čapkausko
autosportas“

Elektrėnai

PZM ralio čempionatas

5

2019-08-09/10

VšĮ
„Automotoprojekta
i“

Rokiškis

LARSČ

VšĮ ASK „AJAGS“

Druskininkai

LARSČ

6

Et.
1
2
3
4
5
6
	
  

2019-10-04/05

2019 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATAS (LAKČ)
Data
Organizatorius
Vieta
Papildomos varžybos
2019-05-19
Všį Norlin
Šakiai
2019-06-30
ASK Gralis
Tauragė
2019-07-21
VšĮ Ekrosas
Panevėžys/Ukmergė
2019ASK Tornada
Plungė
Baltijos šalių B1600 etapas
2019-09-14/15
Všį Norlin
Šakiai
Baltijos šalių B1600 etapas
2019-09-29
AMK Ugira Kross
Marijampolė
Baltijos šalių taurė
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2019 M. LIETUVOS RALIO-KROSO ČEMPIONATAS
Et.
Data
Organizatorius
Vieta
1
2

2019-07-06/07
2019-07-27/28

Riga
Vilkyčiai

3
4

2019-08-24/25
2019-10-05/06

Vilkyčiai
Torune/ Slomcyn

Papildomos varžybos
Baltijos šalių ralio-kroso taurė
Baltijos šalių ralio-kroso taurė
Lenkijos ralio-kroso čempionato
etapas
Baltijos šalių ralio-kroso taurė
Lenkijos ralio-kroso čempionato
etapas

2. LASVOVT pakeitimų svarstymas ir priėmimas.
SVARSTYTA: LASVOVT pakeitimai ir papildymai. Tarybos nariai diskutavo apie galimybę
pritraukti naujų žmonių į teisėjus, svarstoma palengvinti teisėjų licencijų suteikimą ir galimybę dirbti
tam tikrose teisėjų pozicijose su žemesnės kategorijos teisėjų licencijomis nei dabar numatyta
LASVOVT. Praktika rodo, kad žmogus neturėdamas teisėjavimo varžybose patirties geba jose
teisėjauti turėdamas stiprią motyvaciją, skaitydamas varžybų pravedimą reglamentuojančius
dokumentus ir pan.
Taip pat pagal sporto sistemos reikalavimus nustatytus KKSD, visuose reglamentuojančiuose
dokumentuose, tame tarpe ir LASVOVT, visur reikia pakeisti sąvoką „sporto šakos“ į „sporto
disciplinos“, kadangi „sporto šaka“ yra automobilių sportas, o jo skirstymas į pvz.: ralio, žiedo, kroso
ir pan., jau yra disciplinos.
SIŪLYTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus ir papildymus, nurodytus LASVOVT projekte: 3 str. 3)
(papildyti: „LASF narystės turėjimo sąlyga negalioja tik LASF sporto disciplinos komiteto
patvirtintiems užsienio juridiniams asmenims organizuojantiems LASF varžybas užsienyje ir
nurodytas LASF oficialiame varžybų kalendoriuje“.), 13 str. 3 p. (papildyti: „ Paraišką nacionalinių
A lygos čempionatų varžybų organizavimui ir vykdymui gali paduoti tik LASF Tikrasis narys arba
Asocijuotas narys, kuris per 30 kalendorinių dienų po paraiškos patvirtinimo įsipareigoja pateikti
prašymą tapti LASF tikruoju nariu“), 13 str. 4 p. (papildyti: „Atitinkamos sporto disciplinos
Komitetas, gavęs paraišką Organizatoriaus licencijai gauti paraiškų padavimo laikotarpiu, turi
patvirtinti arba atmesti paraišką iki einamųjų metų lapkričio 30 d. A lygos varžyboms arba iki kitų
metų sausio 31 d. B ir C lygos varžyboms. Atitinkamos sporto disciplinos Komitetas, gavęs paraišką
Organizatoriaus licencijai gauti po LASF oficialaus kalendoriaus paskelbimo ne vėliau kaip per 15
kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo <...>), 18 str. 4 p. (papildyti: Varžybų vadovas gali eiti ir
varžybų sekretoriaus pareigas bei turėti pavaduotojus ( LASK 11.11.1. str.). 27 str.2 p. 8) (papildyti:
„Visi varžybų metu įvykę incidentai, kai buvo suteikta medicininė pagalba dalyviams, žiūrovams ir
kt., turi būti fiksuojama raštu ataskaitoje ir perduodama SKK ar varžybų vadovui bei pristatoma į
LASF su visa varžybų dokumentacija“.), 29 str. 4 p. ( Papildyti: „Tose pačiose varžybose Oficialiais
asmenimis dirbančių šių teisėjų: SKK (Pirmininko, narių), varžybų vadovo, techninio
teisėjo/komisijos pirmininko, trasos saugumo viršininko, teisėjo ryšiams su dalyviais, negali sieti
giminystės ryšiai.“) 43 str.7 p. (papildyta: „ Draudžiama naudoti visoje varžybų medžiagoje ar
atributikoje FIA ženklą, jei varžybos nėra įtrauktos į FIA tarptautinį varžybų kalendorių“).
O dėl siūlomų pakeitimų, susijusių su teisėjų licencijomis kreiptis į LASF teisėjų ir techninių
reikalavimų komitetą, kad pateiktų savo pastebėjimus iki š.m. gruodžio 2 d.
BALSUOTA: Už-vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus ir papildymus, nurodytus LASVOVT projekte: 3
str. 3) (papildyti: „LASF narystės turėjimo sąlyga negalioja tik LASF sporto disciplinos komiteto
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patvirtintiems užsienio juridiniams asmenims organizuojantiems LASF varžybas užsienyje ir
nurodytas LASF oficialiame varžybų kalendoriuje“.), 13 str. 3 p. (papildyti: „ Paraišką
nacionalinių A lygos čempionatų varžybų organizavimui ir vykdymui gali paduoti tik LASF
Tikrasis narys arba Asocijuotas narys, kuris per 30 kalendorinių dienų po paraiškos patvirtinimo
įsipareigoja pateikti prašymą tapti LASF tikruoju nariu“), 13 str. 4 p. (papildyti: „Atitinkamos
sporto disciplinos Komitetas, gavęs paraišką Organizatoriaus licencijai gauti paraiškų padavimo
laikotarpiu, turi patvirtinti arba atmesti paraišką iki einamųjų metų lapkričio 30 d. A lygos
varžyboms arba iki kitų metų sausio 31 d. B ir C lygos varžyboms. Atitinkamos sporto disciplinos
Komitetas, gavęs paraišką Organizatoriaus licencijai gauti po LASF oficialaus kalendoriaus
paskelbimo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo <...>), 18 str. 4 p.
(papildyti: Varžybų vadovas gali eiti ir varžybų sekretoriaus pareigas bei turėti pavaduotojus (
LASK 11.11.1. str.). 27 str.2 p. 8) (papildyti: „Visi varžybų metu įvykę incidentai, kai buvo suteikta
medicininė pagalba dalyviams, žiūrovams ir kt., turi būti fiksuojama raštu ataskaitoje ir
perduodama SKK ar varžybų vadovui bei pristatoma į LASF su visa varžybų dokumentacija“.), 29
str. 4 p. ( Papildyti: „Tose pačiose varžybose Oficialiais asmenimis dirbančių šių teisėjų: SKK
(Pirmininko, narių), varžybų vadovo, techninio teisėjo/komisijos pirmininko, trasos saugumo
viršininko, teisėjo ryšiams su dalyviais, negali sieti giminystės ryšiai.“) 43 str.7 p. (papildyta: „
Draudžiama naudoti visoje varžybų medžiagoje ar atributikoje FIA ženklą, jei varžybos nėra
įtrauktos į FIA tarptautinį varžybų kalendorių“).
Dėl siūlomų pakeitimų, susijusių su teisėjų licencijomis kreiptis į LASF teisėjų ir techninių
reikalavimų komitetą, kad pateiktų savo pastebėjimus iki š.m. gruodžio 2 d.
3. Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimų svarstymas ir priėmimas.
SVARSTYTA: Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimai ir papildymai. Taip
pat aptartos galimybės stacionarioms trasoms išduoti metines trasos licencijas bei teisėjų licencijų
suteikimo klausimai, diskutuota apie licencijų spalvų šablonus, kad jie nesikeistų kas metai, o būtų
visuomet tos pačios spalvos: sportininkų-mėlynos, teisėjų-žalios, tarptautinių- gelsvos.
SIŪLYTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus ir papildymus, nurodytus Licencijų išdavimo ir
kategorijų suteikimo tvarkos projekte: pakeisti visur „sporto šaka“ į „sporto discipliną“; kroso
komiteto prašymu panaikinti vienkartines licencijas visų lygų kroso varžybose (53.1 p.); mini ralyje
vienkartines licencijas panaikinti nuo 2020 metų (53.2. p.); 51 p. (papildyti: „ Vairuotojo licencijas,
vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, nustatytos formos mėlynos spalvos išduoda LASF sekretoriatas,
gavęs prašymą per E-LASF. Licencijos galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.“); 56.5.1. p.
(papildyti: „Vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimo nereikalaujama, jeigu Vairuotojas yra
jaunesnis nei 18 metų ir dalyvauja varžybose, kurios vyksta uždarosiose trasose, t.y. kai vairuotojas
dalyvaujantis varžybose nevairuoja automobilio bendro naudojimo keliais.“); 56.5.2. punkte
išbraukti Nr. F.083-1/a medicininę formą; išbraukti 56.7. p. kaip perteklinį; 59.3.2. p. (papildyti: „
Atitinkamos automobilių sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminas privalomas.“);
Vadovaujantis FIA papildyti 60.1.4.-60.1.5, 64 punktais dėl Tarptautinių licencijų išdavimo; 62.2.,
63.2 p. (papildyti: „<...> arba turėjo CIK Tarptautinę B kategorijos Vairuotojo licenciją“); 73 p.
(papildyti: Visos Teisėjų licencijos yra LASF nustatytos formos žalios spalvos. Licencijos galioja iki
einamųjų metų gruodžio 31 d.“) .
O dėl siūlomų pakeitimų, susijusių su teisėjų licencijomis kreiptis į LASF teisėjų, SVO ir
techninių reikalavimų komitetą, kad pateiktų savo pastebėjimus iki š.m. gruodžio 2 d.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti siūlomus pakeitimus ir papildymus, nurodytus Licencijų išdavimo ir
kategorijų suteikimo projekte: pakeisti visur „sporto šaka“ į „sporto discipliną“; kroso
komiteto prašymu panaikinti vienkartines licencijas visų lygų kroso varžybose (53.1 p.); mini
ralyje vienkartines licencijas panaikinti nuo 2020 metų (53.2. p.); 51 p. (papildyti: „ Vairuotojo
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licencijas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, nustatytos formos mėlynos spalvos išduoda LASF
sekretoriatas, gavęs prašymą per E-LASF. Licencijos galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.“);
56.5.1. p. (papildyti: „Vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimo nereikalaujama, jeigu
Vairuotojas yra jaunesnis nei 18 metų ir dalyvauja varžybose, kurios vyksta uždarosiose trasose,
t.y. kai vairuotojas dalyvaujantis varžybose nevairuoja automobilio bendro naudojimo keliais.“);
56.5.2. punkte išbraukti Nr. F.083-1/a medicininę formą; išbraukti 56.7. p. kaip perteklinį;
59.3.2. p. (papildyti: „ Atitinkamos automobilių sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo
egzaminas privalomas.“); Vadovaujantis FIA papildyti 60.1.4.-60.1.5, 64 punktais dėl
Tarptautinių licencijų išdavimo; 62.2., 63.2 p. (papildyti: „<...> arba turėjo CIK Tarptautinę B
kategorijos Vairuotojo licenciją“); 73 p. (papildyti: Visos Teisėjų licencijos yra LASF nustatytos
formos žalios spalvos. Licencijos galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.“) .
Dėl siūlomų pakeitimų, susijusių su teisėjų licencijomis kreiptis į LASF teisėjų, SVO ir
techninių reikalavimų komitetą, kad pateiktų savo pastebėjimus iki š.m. gruodžio 2 d.
4. Dėl rinkimų paskelbimo į LASF sporto šakų komitetų organizatoriaus ir sportininkų
atstovų pozicijas.
SVARSTYTA: Pagal LASF Įstatų 12.4.6. p. LASF Taryba iki š.m. gruodžio 1 d. turi paskelbti į
rotuojamas sportininkų ir organizatorių pozicijas sporto disciplinų komitetuose rinkimus.
SIŪLYTA: skelbti š.m. gruodžio 1-14 d. rinkimus į:
- Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Ralio komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- 4x4 komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: skelbti š.m. gruodžio 1-14 d. rinkimus į:
- Žiedo komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Kroso komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Drifto komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Drago komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Kitų sporto šakų komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- Ralio komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją;
- 4x4 komiteto sportininko ir organizatoriaus atstovo poziciją.
5. Dėl gauto rašto Tarybai iš LASF sporto šakų komiteto pirmininkų dėl generalinės
sekretorės tinkamumo eiti pareigas.
SVARSTYTA: Gautas raštas (Tarybai siųstas tiesiogiai) 2018-11-16 „Dėl LASF Generalinės
sekretorės netinkamumo eiti pareigas“ iš Ralio, Žiedo, SVO, Techninių reikalavimų, Teisėjų, Kroso,
4x4, Senjorų, Drifto komitetų, kurio iniciatorius LASF techninių reikalavimų komiteto pirmininkas
Egidijus Janavičius. Taip pat E.Janavičius nurodė, kad jei R.Burbulienė nebus atleista, jis
atsistatydins iš LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininko pareigų.
R.Burbulienė informavo LASF Tarybos narius, kad po šio rašto, ji iškart 2018-11-16 d. priėmė
sprendimą palikti generalinės sekretorės-teisininkės pareigas ir LASF Prezidentui įteikė prašymą
atleisti iš darbo. Sutarta su LASF Prezidentu, kad R.Burbulienė iki 2018-12-31 užbaigs būtinus
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darbus 2019 m. sezono pasiruošimui, padės sutvarkyti kiek galima daugiau dokumentacijos
artėjančiam LASF tikrųjų narių suvažiavimui ir kt. R.Burbulienė pažymėjo, kad per ketverius metus
su Taryba ir administracija pavyko padaryti žymų kokybinį šuolį administruojant automobilių sportą.
Tačiau, R.Burbulienė nebenori skirti savo energijos, kompetencijos ir žinių aplinkai, kuri yra
destrukcinė- kur asmenys nevykdo savo įsipareigojimų bendruomenei, kur asmeninės ambicijos yra
aukščiau už sporto interesus, kur yra daug pavydo, netiesos sakymo, manipuliacijų, konkuravimo,
negebėjimo pripažinti klaidų ir pan. Taigi, šis raštas tik išryškino ir pagilino jos supratimą, kad būti
tokioje aplinkoje kur žmonės ne sporto klausimus sprendžia, o savo asmeninius, keldami intrigas ir
kariaudami vieni su kitais, nemato prasmės. R.Burbulienė taip pat pasidalino mintimis, kad vienintelis
dalykas, kuris dar motyvuodavo dirbant ir atnešdavo vilties, tai augantis jaunimas: KTK klubas su
P.Bonkevičiumi, Tauras Tunyla su „Dream2Drive“ projekto komanda ir „Simuliatorių akademija“.
R.Burbulienė teigė, kad sprendimas palikti pareigas nebuvo skubotas ir anksčiau apgalvotas, o kai
blogi dalykai nusveria gerus, nelieka daugiau jokių abejonių.
R.Austinskas informavo, kad 2018-11-26 buvo susitikęs su visais LASF komitetų pirmininkais ir
išsakė jiems savo nuomonę, kad jie pasielgė netinkamai ir neatsakingai ir kad jokių problemų jų raštas
neišspręs, o atsakingai dirbti ir laikytis reglamentuojančių dokumentų vistiek reikės, nes visų pirma,
visi esame atsakingi bendruomenei ir mus vertina pagal nuveiktus darbus.
Klausimas informacinio pobūdžio, pereita prie sekančio.
6. LASF Senjorų komiteto sudėties tvirtinimas.
SVARSTYTA: 2018-11-23 d. gautas LASF Senjorų komiteto pirmininko prašymas iš LASF
Senjorų komiteto narių atleisti Vidmantą Petronį ir Eduardą Jaką. Priimti naują narį Romualdą
Mažuolį.
SIŪLYTA: Remiantis LASF Senjorų komiteto pirmininko Evaldo Torrau prašymu atleisti iš LASF
Senjorų komiteto narių Vidmantą Petronį ir Eduardą Jaką. Patvirtinti Romualdą Mažuolį LASF
Senjorų komiteto nariu.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Remiantis LASF Senjorų komiteto pirmininko Evaldo Torrau prašymu atleisti iš
LASF Senjorų komiteto narių Vidmantą Petronį ir Eduardą Jaką. Patvirtinti Romualdą
Mažuolį LASF Senjorų komiteto nariu.
7. Informacija apie iš FIA projektų gautas lėšas 2019 m.
SVARSTYTA: R.Burbulienė informavo, kad 2019 m. bus gautas finansavimas iš FIA projekto
gesinimo įrangai įsigyti, kuri bus sumontuota į LASF priklausantį saugos automobilį. FIA skyrė 8030
eur.
Klausimas informacinio pobūdžio.
---------------Posėdis paskelbtas baigtu. Protokolo lapų 6.
Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas

Posėdžio sekretorė Renata Burbulienė
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