LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2017-15
2017-11-16
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2017-11-16 d. (ketvirtadienis) 17:00 val., LASF patalpose, Savanorių
pr. 56, Kaunas, baigtas 19.00 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas;
LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Žilvinas Sakalauskas, Vladas Pleskovas, Dainius
Matijošaitis;
Taip pat dalyvavo: Renata Burbulienė, Tadas Vasiliauskas (iki 4 klausimo).
Nedalyvavo: Mantas Matukaitis.
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 LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Prezidento ataskaita už rugsėjo-lapkričio mėn. nuveiktus darbus;
2. Komandiruotės į 2017 m. FIA regioninę sporto konferenciją ataskaitos pristatymas;
3. LASF pateiktos paraiškos 2018 metams LR Kūno kultūros ir sporto departamentui (KKSD) bei FIA;
4. LASF pasiruošimas 2018 m. sporto sezonui;
5. Dėl LASF 4x4 komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo tvirtinimo bei rinkimų į sportininko
poziciją;
6. Dėl LASF kartingo komiteto sudėties tvirtinimo;
7. Dėl LASF tikrųjų narių 2018 m. eilinio suvažiavimo datos, vietos ir preliminarios darbotvarkės
tvirtinimo bei paskelbimo;
8. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (LASVOVT) bei jo priedų
(VOS, Baudos ir kt.) 2018 metų projekto svarstymas/tvirtinimas;
9. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo (sportininkams, teisėjams, Trasoms) taisyklių
projekto svarstymas/tvirtinimas;
10. Dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp LASF ir VGTU pristatymas;
11. Dėl LASF stebėtojų apmokėjimo;
12. LASF sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo atestacinės komisijos tvirtinimas;
13. Kiti klausimai:
13.1. Del MONO padangos LARČ įvedimo nuo 2018 m. ir sutarties sudarymo su padangų tiekėju;
13.2. Dėl LASF atstovų iš LASF komitetų siuntimo į seminarus/konferencijas;
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13.3. Dėl Teisėjų komiteto teiktų pasiūlymų į LASVOVT;
13.4. Dėl LASF Kroso komiteto teikto pasiūlymo pakeisti LASF Įstatus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Prezidento ataskaita už rugsėjo-lapkričio mėn. nuveiktus darbus;
2. Komandiruotės į 2017 m. FIA regioninę sporto konferenciją ataskaitos pristatymas;
3. LASF pateiktos paraiškos 2018 metams LR Kūno kultūros ir sporto departamentui (KKSD) bei
FIA;
4. LASF pasiruošimas 2018 m. sporto sezonui;
5. Dėl LASF 4x4 komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo tvirtinimo bei rinkimų į
sportininko poziciją;
6. Dėl LASF kartingo komiteto sudėties tvirtinimo;
7. Dėl LASF tikrųjų narių 2018 m. eilinio suvažiavimo datos, vietos ir preliminarios darbotvarkės
tvirtinimo bei paskelbimo;
8. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (LASVOVT) bei jo
priedų (VOS, Baudos ir kt.) 2018 metų projekto svarstymas/tvirtinimas;
9. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo (sportininkams, teisėjams, Trasoms) taisyklių
projekto svarstymas/tvirtinimas;
10. Dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp LASF ir VGTU pristatymas;
11. Dėl LASF stebėtojų apmokėjimo;
12. LASF sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo atestacinės komisijos tvirtinimas;
13. Kiti klausimai:
13.1. Del MONO padangos LARČ įvedimo nuo 2018 m. ir sutarties sudarymo su padangų tiekėju;
13.2. Dėl LASF atstovų iš LASF komitetų siuntimo į seminarus/konferencijas;
13.3. Dėl Teisėjų komiteto teiktų pasiūlymų į LASVOVT;
13.4. Dėl LASF Kroso komiteto teikto pasiūlymo pakeisti LASF Įstatus.
Darbotvarkės klausimų svarstymas:
1.   LASF Prezidento ataskaita už rugsėjo-lapkričio mėn. nuveiktus darbus;
SVARSTYTA: Prezidentas pristatė nuveiktus darbus per rugsėjo-lapkričio mėnesius:
-   Dalyvavimas KKSD, Švietimo ir mokslo ministerijoje dėl LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo
projekto. LASF teikia savo pastabas šio įstatymo rengimo darbo grupei ir siekia, kad būtų kuo
aiškiau reglamentuota leidimų išdavimo tvarka sporto renginiams, bei organizatorių ir žiūrovų
atsakomybės klausimas.
-   Dalyvavimas KKSD darbo grupės posėdžiuose dėl Didelio sporto meistriškumo vertinimo
kriterijų, pagal, kuriuos KKSD skiria valstybės lėšas sporto organizacijoms. Teikiamos nuo
LASF pastabos dėl vertinimų kriterijų, siekiama kad būtų atsižvelgta į automobilių sporto
specifiškumą ir kt.
-   Spalio mėnesį įvyko posėdžiai su sporto šakų bendruomenėmis, kuriuose buvo aptartas 2017 m.
sezonas ir brėžiamos 2018 m. kryptys: etapų skaičius, reglamentai, kalendorius, techniniai
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reikalavimai ir kt.
-   Spalio 27-28 d. kartu su generaline sekretore ir projekto vadovu dalyvauta FIA NEZ regiono
sporto konferencijoje. Išgirstos automobilių sporto tendencijos, bendrauta su kaimyninių ir kitų
federacijų atstovais semiantis iš jų patirties.
-   Pratęstas tolimesnis bendradarbiavimas su IF draudimo kompanija dėl draudimų LASF
organizatoriams (Renginio draudimas) ir sportininkams bei teisėjams.
-   Dalyvaujama vykstančiuose VšĮ „Nacionalinis žiedas“ ir jos steigėjų susirinkimuose, sprendžiant
Nemuno žiedo trasos klausimus;
-   Suorganizuoti susitikimai su VGTU ir Vilniaus kolegija dėl galimo bendradarbiavimo;
-   Suorganizuotas susitikimas Druskininkuose su PZM dėl bendradarbiavimo ralyje;
-   Dalyvaujama 2017 metų sporto šakų sezono uždarymo šventėse įteikiant organizatoriams
padėkas ir čempionams/prizininkams taures.
Informacinis klausimas, prieita prie sekančio darbotvarkės klausimo.
2.   Komandiruotės į 2017 m. FIA regioninę NEZ sporto konferenciją ataskaitos pristatymas;
SVARSTYTA: Generalinė sekretorė pristatė FIA regioninės NEZ sporto konferencijos ataskaitą
Tarybai, kurioje supažindino Tarybos narius su konferencijos pranešimų ir susitikimų turiniu bei
rezultatais, pateikė pasiūlymus ir išvadas.
Informacinis klausimas, prieita prie sekančio darbotvarkės klausimo.
3.   LASF pateiktos paraiškos 2018 metams LR Kūno kultūros ir sporto departamentui
(KKSD) bei FIA;
SVARSTYTA: Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas pristatė Tarybos nariams KKSD ir FIA teiktas
paraiškas dėl finansavimo:
KKSD pateikti projektai:
1. „Gelbėjimo įrangos įsigijimas“, 2 komplektai spec. gelbėjimo įrangos (žirklės, plėstuvas +
papildoma smulki įranga ir reikmenys), projekto vertė 43 740 €, prašoma suma 37 505 €.
2. „Lietuvos automobilių sporto elektroninė duomenų bazė ir čempionatų registracijos sistema“(E-LASF
programavimo, atnaujinimo darbai skirti registracijai į čempionatus), projekto vertė 11 000 €, prašoma
suma 6 500 €.
3. „Lietuvos automobilių sporto plėtotė“ (LASF veiklai finansuoti, viešinimas, apdovanojimai, DU ir
t.t.), projekto vertė 538 460 €, prašoma suma 279 180 €.
FIA pateikti projektai:
1. „Equipment for rescue teams“ ( 2 komplektai: spec. gelbėjimo įrangos įsigijimas), projekto vertė
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46 740 €, prašoma suma 37 392 €, numatomas LASF prisidėjimas 9 348 €.
Informacinis klausimas, prieita prie sekančio darbotvarkės klausimo.
4.   LASF pasiruošimas 2018 m. sporto sezonui;
SVARSTYTA: Generalinė sekretorė pristatė Tarybos nariams pasiruošimo 2018 m. sezonui procesų
eigą. Pasiruošimas 2018 m. sezonui vyksta pagal komitetams išsiųstą darbų planą. Spalio mėn. buvo
surengti visų sporto šakų bendruomenių ir komiteto narių susirinkimai, aptartos 2018 m. sezono kryptys,
2017 m. problematika. Komitetai aktyviai bendrauja laiškais, apklausų pagalba ir FB grupėse su sporto
šakų bendruomenėmis reglamentų ir techninių reikalavimų klausimais. Yra komitetų, kurie dėl to, kad
negali pakankamai skirti laiko visuomeninėms pareigoms perspėjo, kad su reglamentais vėluos: pvz.:
driftas. Visą lapkričio mėnesį vyksta Sporto šakų komitetų posėdžiai, kuriuose aptariami reglamentai,
kalendorius ir techniniai reikalavimai. Taip pat įvyko SVO ir Teisėjų komitetų posėdžiai aptarti 2017 m.
sezoną bei pasiruošimą 2018 metų sezonui. Sporto šakų kalendorius jau užpildytas liko keli patikslinimai
dėl Drago, Kroso ir Slalomo čempionatų, nes nėra pakankamai organizatorių. Iki šiol jau įvyko trys
sporto šakų sezono uždarymai: Drifto, Kitų sporto šakų ir Ralio.
Informacinis klausimas, prieita prie sekančio darbotvarkės klausimo.
5.   Dėl LASF 4x4 komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo tvirtinimo bei rinkimų į
sportininko poziciją;
SVARSTYTA: Spalio 26 d. baigėsi rinkimai į 4x4 komiteto pirmininko poziciją. Bendruomenė išsirinko
Vaidotą Paškevičių. Vaidotas Paškevičius pateikė prašymą Tarybai patvirtinti jo pasirinktą pirmininko
pavaduotoją- Marių Liubartą.
Kadangi Vaidotas Paškevičius 4x4 komitete ėjo sportininkų atstovo pareigas, o jį išrinkus ši pozicija tapo
laisva, Tarybą turėtų paskelbti rinkimus į 4x4 sporto šakos sportininkų atstovo poziciją.
SIŪLYTA: 1. Patvirtinti 4x4 komiteto pirmininku Vaidotą Paškevičių;
2. Patvirtinti 4x4 komiteto pirmininko pavaduotoju Marių Liubartą;
3. Paskelbti 4x4 komiteto sportininkų atstovo rinkimus nuo lapkričio 17-30 d.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA:1. Patvirtinti 4x4 komiteto pirmininku Vaidotą Paškevičių;
2. Patvirtinti 4x4 komiteto pirmininko pavaduotoju Marių Liubartą;
3. Paskelbti 4x4 komiteto sportininkų atstovo rinkimus nuo lapkričio 17-30 d.
6.   Dėl LASF kartingo komiteto sudėties tvirtinimo;
SVARSTYTA: Lietuvos kartingo federacijoje įvyko rinkimai ir LKF prezidentu tapo Karolis Šikšnelis.
LKF Prezidentas pagal LASF įstatus formuoja LASF kartingo komitetą ir LASF Tarybai teikia
kandidatus į LASF komiteto narius: Karolis Šikšnelis (komiteto pirmininkas), Karolis Razas (pirmininko
pavaduotojas), Tadas Vaitkevičius (organizatorių atstovas), Ugnius Caplikas (techniniai reikalavimai),
4

Paulius Paškevičius (sportininkų atstovas).
SIŪLYTA: Patvirtinti LKF Prezidento Karolio Šikšnelio pasiūlytoms kandidatūroms į LASF Kartingo
komitetą: Karolis Šikšnelis (komiteto pirmininkas), Karolis Razas (pirmininko pavaduotojas), Tadas
Vaitkevičius (organizatorių atstovas), Ugnius Caplikas (techniniai reikalavimai), Paulius Paškevičius
(sportininkų atstovas).
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti LKF Prezidento Karolio Šikšnelio pasiūlytoms kandidatūroms į LASF
Kartingo komitetą: Karolis Šikšnelis (komiteto pirmininkas), Karolis Razas (pirmininko
pavaduotojas), Tadas Vaitkevičius (organizatorių atstovas), Ugnius Caplikas (techniniai
reikalavimai), Paulius Paškevičius (sportininkų atstovas).
7.   Dėl LASF tikrųjų narių 2018 m. eilinio suvažiavimo datos, vietos ir preliminarios
darbotvarkės tvirtinimo bei paskelbimo;
SIŪLYTA: Patvirtinti 2018 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarią
Suvažiavimo darbotvarkę:
1.   LASF narių suvažiavimo data: 2018 metų kovo 24 (šeštadienis) dieną.
Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas: Miško
g. 11, Kaunas.
Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.
Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:
1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaita už 2017 metus pristatymas.
5. LASF 2017 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas
atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai
remti įnašų dydžių tvirtinimo.
8. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
9. Kiti klausimai.
2.   LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės gali teikti:
el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2018 metų vasario 7
dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2018
stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo
nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.
3.   LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF
nario mokestį iki 2018 m. kovo 23 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio
teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2018-03-20 užsiregistruos LASF
sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir
patalpinta http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .
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II. Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja
LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki
2017 gruodžio 30 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt
puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti VĮ „Registrų centras“ elektroniniame
leidinyje iki 2018-02-21.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti 2018 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei
preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę:
1.   LASF narių suvažiavimo data: 2018 metų kovo 24 (šeštadienis) dieną.
Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas:
Miško g. 11, Kaunas.
Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.
Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:
1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2017 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaita už 2017 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaita už 2017 metus pristatymas.
5. LASF 2017 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas
atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF
veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimo.
8. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
9. Kiti klausimai.
2.   LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės gali
teikti: el. paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2018
metų vasario 7 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie
yra sumokėję 2018 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti
pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio
asmens antspaudu.
3.   LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję
LASF nario mokestį iki 2018 m. kovo 23 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti
suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2018-03-20
užsiregistruos LASF sekretoriate. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams
bus išsiųsta el.paštu ir patalpinta http://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .
II. Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius
įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“
elektroniniame leidinyje iki 2017 gruodžio 30 d., išsiųsti LASF narių el.paštais
informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę
paskelbti VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2018-02-21.
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8.   Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (LASVOVT) bei
jo priedų (VOS, Baudos ir kt.) 2018 metų projekto svarstymas/tvirtinimas;
8.1. SVARSTYTA: generalinė sekretorė informavo Tarybą, kadangi pasikeitė pagal LASF Įstatus
komitetų formavimo tvarka ir juose yra Teisėjų bei Techninių reikalavimų komitetų atstovai,
reikia pakeisti LASVOVT, kad nebūtų perteklinių straipsnių. Pagal senai galiojusią tvarką Sporto
šakų reglamentus turėdavo svarstyti teisėjų komitetuose, dabar tai nėra tikslinga nes šių komitetų
atstovai juos svarsto sporto šakų komitetuose.
SIŪLOMA: pataisyti LASVOVT, kad reglamentai ir techniniai reikalavimai atitinkamų sporto šakų
yra svarstomi atitinkamų sporto šakų komitetuose, o juos pasirašo teisėjų komiteto pirmininkas ir
techninių reikalavimų komiteto pirmininkas, bet jie teisėjų ir techninių reikalavimų komitetuose
atskirai nesvarstomi. Siūloma pakeisti LASVOVT 8 str. 1 dalį a), b), 4 d. ir ją išdėstyti sekančiai:
a) Varžybų reglamentai (su priedais) įsigalioja, kai jie yra suderinti su Teisėjų komitetu komiteto
pirmininku (kompetencijos ribos-Lietuvos automobilių taisyklės ar reglamento dalis nustatanti
varžybų pravedimo sąlygas, susijusias su teisėjavimu varžybose) ir Techninių reikalavimų komitetu
komiteto pirmininku ( kompetencijos ribos- Nacionaliniai techniniai reikalavimai ar reglamento dalis
nustatanti techninių reikalavimų sąlygas automobiliams) ir jų pasirašyti, šių komitetų protokoliniais
nutarimais bei suderinti ir pasirašyti LASF generalinio sekretoriaus, bei patvirtinti tos sporto šakos
komiteto protokoliniu nutarimu.
b) LASF generalinio sekretoriaus parašas turi būti kartu su LASF antspaudu. Sporto šakos Komiteto
protokolinis patvirtinimas yra rašomas prieš reglamento tekstą, viršutiniame dešiniame kampe:
PATVIRTINTA LASF ..... komiteto, data, protokolo Nr. ... . Suderinimai talpinami spausdinami
paskutiniame reglamento lape po teksto šachmatine tvarka: SUDERINTA LASF teisėjų komiteto
pirmininko, data, protokolo Nr. ....; SUDERINTA LASF techninių reikalavimų komiteto pirmininko,
data, protokolo Nr. ....; SUDERINTA LASF generalinio sekretoriaus, vardas, pavardė, data, LASF
antspaudas.
4. Teisėjų ir Techninių reikalų komiteto atstovai sporto šakų komitetuose ir šių komitetų pirmininkai
turi teisę teikti pataisymus, pasiūlymus sporto šakų komitetams tik jų kompetencijos ribose esančiais
klausimais, susijusius su tos sporto šakos reglamentu ir jo priedais, taisyklėmis. Sporto šakos
komitetai turi apsvarstyti gautus pasiūlymus ir juos priimti arba raštu argumentuodami atmesti apie
tai pranešant el.paštu Teisėjų ir Techninių reikalų komiteto pirmininkams. Atmesti pastabas, kuriose
nurodoma, kad dokumento punktai pažeidžia ar prieštarauja LASF reglamentuojantiems
dokumentams, draudžiama.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Pakeisti LASVOVT 8 str. 1 dalį a), b), 4 d. ir ją išdėstyti sekančiai, bei suderinti
pakeitimus su Sporto šakų komitetų darbo nuostatais:
a) Varžybų reglamentai (su priedais) įsigalioja, kai jie yra suderinti su Teisėjų komitetu komiteto
pirmininku (kompetencijos ribos-Lietuvos automobilių taisyklės ar reglamento dalis nustatanti
varžybų pravedimo sąlygas, susijusias su teisėjavimu varžybose) ir Techninių reikalavimų komitetu
komiteto pirmininku ( kompetencijos ribos- Nacionaliniai techniniai reikalavimai ar reglamento
dalis nustatanti techninių reikalavimų sąlygas automobiliams) ir jų pasirašyti, šių komitetų
protokoliniais nutarimais bei suderinti ir pasirašyti LASF generalinio sekretoriaus, bei patvirtinti
tos sporto šakos komiteto protokoliniu nutarimu.
b) LASF generalinio sekretoriaus parašas turi būti kartu su LASF antspaudu. Sporto šakos
Komiteto protokolinis patvirtinimas yra rašomas prieš reglamento tekstą, viršutiniame dešiniame
kampe: PATVIRTINTA LASF ..... komiteto, data, protokolo Nr. ... . Suderinimai talpinami
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spausdinami paskutiniame reglamento lape po teksto šachmatine tvarka: SUDERINTA LASF
teisėjų komiteto pirmininko, data, protokolo Nr. ....; SUDERINTA LASF techninių reikalavimų
komiteto pirmininko, data, protokolo Nr. ....; SUDERINTA LASF generalinio sekretoriaus, vardas,
pavardė, data, LASF antspaudas.
4. Teisėjų ir Techninių reikalų komiteto atstovai sporto šakų komitetuose ir šių komitetų
pirmininkai turi teisę teikti pataisymus, pasiūlymus sporto šakų komitetams tik jų
kompetencijos ribose esančiais klausimais, susijusius su tos sporto šakos reglamentu ir jo
priedais, taisyklėmis. Sporto šakos komitetai turi apsvarstyti gautus pasiūlymus ir juos priimti
arba raštu argumentuodami atmesti apie tai pranešant el.paštu Teisėjų ir Techninių reikalų
komiteto pirmininkams. Atmesti pastabas, kuriose nurodoma, kad dokumento punktai
pažeidžia ar prieštarauja LASF reglamentuojantiems dokumentams, draudžiama.
8.2.SVARSTYTA: LASVOVT įtvirtinti privalomą organizatoriaus ar jo įgalioto atstovo dalyvavimą
SVO ir Organizatorių seminare. Nes turima nemaža problema, kad organizatoriai nesusipažinę
su LASVOVT ir SVO reglamentu, negeba sezono metu paruošti tinkamai dokumentų varžyboms
ir kt.
SIŪLYTA: LASVOVT įtvirtinti privalomą organizatoriaus ar jo įgalioto atstovo dalyvavimą SVO
ir Organizatorių seminare, kurį rengia LASF, norintiems gauti Organizatoriaus licenciją.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: LASVOVT įtvirtinti privalomą organizatoriaus ar jo įgalioto atstovo dalyvavimą
SVO ir Organizatorių seminare, kurį rengia LASF, norintiems gauti Organizatoriaus licenciją.
8.3.SVARSTYTA: Pakeisti LASVOVT Baudų lentelę organizatoriams už laiku nepateiktus varžybų
dokumentus ir siūloma: jei likus ne mažiau kaip 40 dienų iki varžybų nėra pateikti dokumentai,
skelbti viešai lasf.lt apie organizatoriaus pareigų neatlikimą ir leisti organizuoti varžybas
organizatoriui likus mažiau nei 20 dienų iki varžybų tik susimokėjus 200 eur baudą.
SIŪLYTA: Pakeisti LASVOVT Priedo Nr. 2 “Baudos Organizatoriui už LASVOVT ir varžybų
organizavimo sutarties nevykdymą” papildyti „Už papildomų nuostatų laiku nepateikimą (likus iki
varžybų nuo 39-21 dienų) ir nesuderinimą- 5 eurai už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.“ nustatyti„
ir įtraukti naują punktą „Už papildomų nuostatų ir/ar saugos planų laiku nepateikimą (likus iki varžybų
mažiau nei 20 dienų) ir nesuderinimą- vienkartinė 200 eur bauda.“
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Pakeisti LASVOVT Priedo Nr. 2 “Baudos Organizatoriui už LASVOVT ir varžybų
organizavimo sutarties nevykdymą” papildyti „ Už papildomų nuostatų laiku nepateikimą (likus
iki varžybų nuo 39-21 dienų) ir nesuderinimą- 5 eurai už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.“
nustatyti„ ir įtraukti naują punktą „Už papildomų nuostatų ir/ar saugos planų laiku nepateikimą
(likus iki varžybų mažiau nei 20 dienų) ir nesuderinimą- vienkartinė 200 eur bauda, tik
sumokėjus baudą leisti organizuoti varžybas.“
8.4.   SVARSTYTA: Pakeisti LASVOVT 30 str. 6 d. dėl vienkartinių licencijų išdavimo sumažinant
popierizmą organizatoriams. Pagal dabartinę tvarką išduodamas žiniaraštis ir vienkartinės licencijos
šaknelės. Organizatoriai nori, kad būtų supaprastinta tvarka- privaloma pildyti tik žiniarašti ir jį pristatyti
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LASF.
SIŪLYTA: Pakeisti LASVOVT 30 str. 6 d. dėl vienkartinių licencijų išdavimo ir išdėstyti sekančiai:
6.  
„LASF išduotas varžybų organizatoriui vienkartines vairuotojo licencijas, organizatorius
apskaito šia tvarka: Varžybų Organizatoriui LASF sekretoriatas, ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki
varžybų pradžios, išduoda vienkartinių Vairuotojo licencijų blankus ir vienkartinių Vairuotojo licencijų
išdavimo žiniaraštį. Vienkartinių Vairuotojo licencijų blankai ir vienkartinių Vairuotojo licencijų
išdavimo žiniaraštis Organizatoriui yra išduodamas, kai Organizatorius turi varžybų organizatoriaus
licenciją. Vienkartinių Vairuotojo licencijų išdavimo žiniaraštis yra prilyginamas vienkartiniai licencijai
ir jokia kita fizine forma vienkartinė licencija neišduodama. Varžybų Organizatorius ar jo įgaliotas
asmuo, pasibaigus varžyboms nevėliau kaip per penkias kalendorinias dienas, pristato LASF
sekretoriatui vienkartinių Vairuotojo licencijų žiniaraštį. išduotų vienkartinių Vairuotojo licencijų
šakneles ir nepanaudotus vienkartinių Vairuotojo licencijų blankus. Pagal šiuos dokumentus vienkartinių
Vairuotojo licencijų žiniaraštį LASF išrašo sąskaitą-faktūrą, kurią organizatorius apmoka bankiniu
pavedimu per 5 kalendorinias dienas nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
Pakeisti vienkartinių Vairuotojo licencijų žiniaraščio formą ir įtraukti bei apibrėžti vairuotojų prisiimamą
atsakomybę ir riziką dalyvaujant varžybose, taip pat turi būti įtraukta informacija apie vairuotojo el. pašto
adresą ir tel. numerį, bei parašą.“
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Pakeisti LASVOVT 30 str. 6 d. dėl vienkartinių licencijų išdavimo ir išdėstyti
sekančiai:
7.  
„LASF išduotas varžybų organizatoriui vienkartines vairuotojo licencijas, organizatorius
apskaito šia tvarka: Varžybų Organizatoriui LASF sekretoriatas, ne vėliau kaip likus 1 darbo
dienai iki varžybų pradžios, išduoda vienkartinių Vairuotojo licencijų blankus ir vienkartinių
Vairuotojo licencijų išdavimo žiniaraštį. Vienkartinių Vairuotojo licencijų blankai ir vienkartinių
Vairuotojo licencijų išdavimo žiniaraštis Organizatoriui yra išduodamas, kai Organizatorius turi
varžybų organizatoriaus licenciją. Vienkartinių Vairuotojo licencijų išdavimo žiniaraštis yra
prilyginamas vienkartiniai licencijai ir jokia kita fizine forma vienkartinė licencija neišduodama.
Varžybų Organizatorius ar jo įgaliotas asmuo, pasibaigus varžyboms nevėliau kaip per penkias
kalendorinias dienas, pristato LASF sekretoriatui vienkartinių Vairuotojo licencijų žiniaraštį.
išduotų vienkartinių Vairuotojo licencijų šakneles ir nepanaudotus vienkartinių Vairuotojo
licencijų blankus. Pagal šiuos dokumentus vienkartinių Vairuotojo licencijų žiniaraštį LASF išrašo
sąskaitą-faktūrą, kurią organizatorius apmoka bankiniu pavedimu per 5 kalendorinias dienas nuo
sąskaitos-faktūros gavimo dienos.
Pakeisti vienkartinių Vairuotojo licencijų žiniaraščio formą ir įtraukti bei apibrėžti vairuotojų
prisiimamą atsakomybę ir riziką dalyvaujant varžybose, taip pat turi būti įtraukta informacija
apie vairuotojo el. pašto adresą ir tel. numerį, bei parašą.“
8.5.   SVARSTYTA: Organizatoriai prašo pakeisti LASVOVT 44 str., kuriame visi LASF licencijų
turėtojai į LASF varžybas patenka nemokamai. Organizatoriai sutinka, kad tokia sąlyga galiotų tik
senjorams ir juniorams. Dėl kitų LASF licencijų turėtojų įleidimo į varžybas palikti spręsti LASF
Organizatoriams vienasmeniškai apie tai informuojant LASF likus nemažiau kaip 7 k.d. iki varžybų ir
skelbiant šią info LASF renginių kalendoriuje.
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SIŪLYTA: Pakeisti LASVOVT 44 str. ir išdėstyti sekančiai: „Varžybų organizatorius įsipareigoja
užtikrinti, kad visi LASF DJ (D junior) ir EJ (E junior) licencijų turėtojai, LASF pažymėjimus turintys
LASF administracijos darbuotojai, Tarybos nariai, rėmėjai, senjorai pateikę LASF pažymėjimą
(plastikinę kortelę) su asmens fotografija, galėtų nemokamai patekti ir stebėti visas LASF patvirtintas
oficialiame
varžybų
kalendoriuje
automobilių
sporto
varžybas.
Lietuvos teritorijoje (išskyrus žiedines „1006 km“ varžybas ar FIA bei jos narių varžybas (jei jos nėra
LASF čempionatų dalimi). Ši sąlyga dėl nemokamo patekimo į varžybas turi būti aiškiai nurodyta
varžybų Papildomuose nuostatuose, taip pat nurodyta, jei į varžybas bus nemokamai įleidžiami kiti LASF
licencijų turėtojai, kai renginys yra bilietuojamas.
2. Varžybų organizatorius įsipareigoja, informuoti varžybų personalą: apsaugos darbuotojus,
bilietuotojus ir pan., apie LASF licencijų (DJ ir EJ) turėtojų, administracijos darbuotojų, Tarybos narių,
senjorų ir rėmėjų nemokamą patekimą į organizuojamas varžybas. “
Dėl kitų LASF licencijų turėtojų įleidimo į varžybas palikti spręsti LASF Organizatoriams
vienasmeniškai apie tai informuojant LASF likus nemažiau kaip 7 k.d. iki varžybų ir skelbiant šią info
LASF renginių kalendoriuje.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Pakeisti LASVOVT 44 str. 1 ir 2 p., bei išdėstyti sekančiai:
1. Varžybų organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad visi LASF DJ (D junior) ir EJ (E junior)
licencijų turėtojai, LASF pažymėjimus turintys LASF administracijos darbuotojai, Tarybos
nariai, rėmėjai, senjorai pateikę LASF pažymėjimą (plastikinę kortelę) su asmens fotografija,
galėtų nemokamai patekti ir stebėti visas LASF patvirtintas oficialiame varžybų kalendoriuje
automobilių
sporto
varžybas.
Lietuvos teritorijoje (išskyrus žiedines „1006 km“ varžybas ar FIA bei jos narių varžybas (jei jos
nėra LASF čempionatų dalimi). Ši sąlyga dėl nemokamo patekimo į varžybas turi būti aiškiai
nurodyta varžybų Papildomuose nuostatuose, taip pat nurodyta, jei į varžybas bus nemokamai
įleidžiami kiti LASF licencijų turėtojai, kai renginys yra bilietuojamas.
2. Varžybų organizatorius įsipareigoja, informuoti varžybų personalą: apsaugos darbuotojus,
bilietuotojus ir pan., apie LASF licencijų (DJ ir EJ) turėtojų, administracijos darbuotojų, Tarybos
narių, senjorų ir rėmėjų nemokamą patekimą į organizuojamas varžybas. “
Dėl kitų LASF licencijų turėtojų įleidimo į varžybas palikti spręsti LASF Organizatoriams
vienasmeniškai apie tai informuojant LASF likus nemažiau kaip 7 k.d. iki varžybų ir skelbiant šią
info LASF renginių kalendoriuje.
9.   LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo (sportininkams, teisėjams, Trasoms)
taisyklių projekto svarstymas/tvirtinimas;
9.1.   SVARSTYTA: Nuo 2018 metų buvo numatyta po truputi, kai kuriose šakose visai panaikinti
vienkartines licencijas čempionatuose. Tačiau, po susitikimų su komitetais ir bendruomenėmis, prieita
kompromiso, kad leisti čempionatuose (slalomo, greituminio slalomo, 4x4) dalyvauti tik dvejuose
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etapuose su vienkartine licencija ir sekančiam kartui išsiimti metinę licenciją, kad galėtų rinkti taškus
čempionato metinėje įskaitoje, užskaitant ir tuos du etapus, čempionatinių taškų skaičiavimui, važiuotus
su vienkartine licencija.
SIŪLYTA: Pakeisti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 53.1. ir 53.2. ir išdėstyti
sekančiai:
53.1. C lygos Slalomui, Greituminiam slalomui, Driftui, Dragui, Krosui, Time Attack ir 4x4 viso sezono
metu išdavinėti varžybų dieną galiojančią Vienkartinę M arba Vienkartinę E kategorijos Vairuotojo
licenciją. „A“ lygos ralyje „nuliniams“ ekipažams išduodama E vienkartinė licencija galiojanti varžybų
dieną. Šių Taisyklių 53.1. punktas galioja tik iki 2017 gruodžio 31 d.
53.2. A ir B lygų visų sporto šakų vaikų čempionatuose ar įskaitose; A ir B lygos Drago, Drifto, Slalomo,
Greituminio slalomo, 4x4; C lygos ralio ir žiedo varžybų sportininkams išdavinėti tik vieną du kartus per
varžybinį sezoną ir tik vienas varžybas galiojančią Vienkartinę M arba Vienkartinę E kategorijos
Vairuotojo licenciją. Du kartus pasinaudojus vienkartine licencija, visiems sekantiems varžybų etapams
sportininkas privalo išsiimti metinę atitinkamos kategorijos LASF vairuotojo licenciją.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Pakeisti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 53.1. ir 53.2. ir
išdėstyti sekančiai:
53.1. C lygos Slalomui, Greituminiam slalomui, Driftui, Dragui, Krosui, Time Attack ir 4x4 viso
sezono metu išdavinėti varžybų dieną galiojančią Vienkartinę M arba Vienkartinę E kategorijos
Vairuotojo licenciją. „A“ lygos ralyje „nuliniams“ ekipažams išduodama E vienkartinė licencija
galiojanti varžybų dieną. Šių Taisyklių 53.1. punktas galioja tik iki 2017 gruodžio 31 d.
53.2. A ir B lygų visų sporto šakų vaikų čempionatuose ar įskaitose; A ir B lygos Drago, Drifto,
Slalomo, Greituminio slalomo, 4x4; C lygos ralio ir žiedo varžybų sportininkams išdavinėti tik
vieną du kartus per varžybinį sezoną ir tik vienas varžybas galiojančią Vienkartinę M arba
Vienkartinę E kategorijos Vairuotojo licenciją. Du kartus pasinaudojus vienkartine licencija,
visiems sekantiems varžybų etapams sportininkas privalo išsiimti metinę atitinkamos kategorijos
LASF vairuotojo licenciją.

9.2.   SVARSTYTA: Papildyti 59 str. Dėl D kategorijos vairuotojo licencijos išdavimo žiedininkams,
sąlyga, kad kaip vienos varžybos užsiskaitytų ir LASF pavasarį rengiamos simuliacinės varžybos
Nemuno žiede. Kadangi pagal dabartinę tvarką, reikia turėti 3 varžybų stažą. Taip pat siūlymas, kad šių
simuliacinių varžybų metu, galima būtų testuoti ir suteikti licencijas žiedininkams, kurie praeityje
sportavo ir padarė pertrauką, kad jiems pakaktų šių vienų simuliacinių varžybų, kurių metu speciali
LASF komisija juos testuotų ir suteiktų arba nesuteiktų leidimą išduoti vairuotojo licenciją žiedinėms
lenktynėms.
SIŪLYTA: Papildyti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 59 str.:
- punktą 59.3.3. p. ir išdėstyti sekančiai: „ Per paskutinius 24 mėnesius dalyvavo ir klasifikavosi
galutinėje įskaitoje bent trijose „C lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse ar kitos ASF, tos sporto šakos
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varžybose, kurioje planuojama dalyvauti, su M arba E kategorijos Vairuotojo licencijomis, bei
išlaikiusiam atitinkamos autosporto šakos teorinių žinių patikrinimo egzaminą.
Kaip vienos iš trijų varžybų, D kategorijos (Žiedui) Vairuotojo licencijai gauti, užskaitomas dalyvavimas
vieną kartą metuose LASF organizuojamose simuliacinėse varžybose „Nemuno žiede“.
- punktu 59.3.6. ir išdėstyti sekančiai: „Daugiau nei prieš 24 mėnesius dalyvavusiems bent trijose „C
lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse ar kitos ASF, tos sporto šakos varžybose ir išlaikiusiems praktinį
egzaminą pas LASF sudarytą komisiją vieną kartą metuose LASF organizuojamose simuliacinėse
varžybose „Nemuno žiede“ bei išlaikiusiam atitinkamos autosporto šakos teorinių žinių patikrinimo
egzaminą. Šis punktas galioja tik siekiant įgyti D kategorijos Vairuotojo licenciją žiedinėms lenktynėms.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Papildyti LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 59 str.:
- punktą 59.3.3. p. ir išdėstyti sekančiai: „ Per paskutinius 24 mėnesius dalyvavo ir klasifikavosi
galutinėje įskaitoje bent trijose „C lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse ar kitos ASF, tos
sporto šakos varžybose, kurioje planuojama dalyvauti, su M arba E kategorijos Vairuotojo
licencijomis, bei išlaikiusiam atitinkamos autosporto šakos teorinių žinių patikrinimo egzaminą.
Kaip vienos iš trijų varžybų, D kategorijos (Žiedui) Vairuotojo licencijai gauti, užskaitomas
dalyvavimas vieną kartą metuose LASF organizuojamose simuliacinėse varžybose „Nemuno
žiede“.
- punktu 59.3.6. ir išdėstyti sekančiai: „Daugiau nei prieš 24 mėnesius dalyvavusiems bent trijose
„C lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse ar kitos ASF, tos sporto šakos varžybose ir
išlaikiusiems praktinį egzaminą pas LASF sudarytą komisiją vieną kartą metuose LASF
organizuojamose simuliacinėse varžybose „Nemuno žiede“ bei išlaikiusiam atitinkamos
autosporto šakos teorinių žinių patikrinimo egzaminą. Šis punktas galioja tik siekiant įgyti D
kategorijos Vairuotojo licenciją žiedinėms lenktynėms.
10. Dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp LASF ir VGTU pristatymas;
SVARSTYTA: Mindaugas Melaika pristatė kartu su Prezidentu Romu Austinsku apie galimybes
bendradarbiauti su VGTU. Ir siūlo bendradarbiavimą įtvirtinti sutartimi. Sutartimi bus siekiama abipusiai
naudingo bendradarbiavimo tiek LASF, tiek jos nariams tokiais klausimais kaip bendrų seminarų
organizavimas, automobilių sporto inžinerijos ir saugaus eismo iniciatyvos bei saugumo klausimai,
praktikos atlikimo klausimai, galimybė naudotis VGTU laboratorijomis atliekant įvairius bandymus ir
kt. Ateityje planuojama į VGTU mokymo programas kaip pasirenkamąjį dalyką įtraukti autosporto ir
saugaus eismo inžineriją.
SIŪLYTA: Suderinti tarpusavyje sutarties sąlygas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp LASF ir
VGTU.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Suderinti tarpusavyje sutarties sąlygas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp
LASF ir VGTU.
11. Dėl LASF stebėtojų apmokėjimo
11.1. SVARSTYTA: R. Burbulienė informavo, kad reiktų įtvirtinti varžybų stebėtojų atlygį, nes jis nėra
nustatytas, o remiamasi buvusiais mokėjimais prieš 6 metus, dar kai buvo litai, perskaičiuota į eurus
nebuvo.
SIŪLOMA: Stebėtojams mokėti 120 eur/1 diena +kuras ir viso 170 eur/jei 2 dienos +kuras už darbą
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ralio varžybose. Apmokėjimą vykdant pagal stebėtojų išrašytas sąskaitas-faktūras.
Kitose sporto šakose 80 eur/1 dieną +kuras, 120 eur/ 2 dienos+kuras. Apmokėjimą vykdant
pagal stebėtojų išrašytas sąskaitas-faktūras.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: paskirtiems pagal LASVOVT nustatytą tvarką Stebėtojams mokėti 120 eur/1 diena
+kuras ir viso 170 eur/jei 2 dienos +kuras už darbą ralio varžybose. Apmokėjimą vykdant pagal
stebėtojų išrašytas sąskaitas-faktūras.
Kitose sporto šakose 80 eur/1 dieną +kuras, 120 eur/ 2 dienos+kuras. Apmokėjimą
vykdant pagal stebėtojų išrašytas sąskaitas-faktūras.
11.2. SVARSTYTA: R. Burbulienė informavo, kad yra likusi neapmokėta sąskaita už 2016 metų
Lietuvos ralio čempionato stebėtojo iš latvijos Reinio Poznaks funkcijas, viso suma 1.197,90 eurų už 5
etapus. Neapmokėta dėl to, kad su stebėtoju latviu tiesiogiai dėl apmokėjimo sąlygų tarėsi buvęs Ralio
komiteto pirmininkas Maris Simson, tačiau Tarybai buvo pristatytos apmokėjimo sąlygos kitokios ir
buvusi Taryba nesutiko apmokėti tokio dydžio sąskaitos. Tarkim už 300 Lakes ralį prašyta sumokėti 400
eurų+ 60 eur kuras, nors buvo sutarta, kad 1 diena yra 100 eur.
SIŪLYTA: Pavesti dabartinio Ralio komiteto pirmininkui Donatui Liesiui išspręsti šią situaciją ir
susitarti, kad sąskaita būtų sumažinta.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Įpareigoti Ralio komiteto pirmininką Donatą Liesį išspręsti šią situaciją ir susitarti
su Reini Poznaks, kad sąskaita-faktūra būtų sumažinta ir perašyta.
12. LASF sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo atestacinės komisijos tvirtinimas
SVARSTYTA: R. Burbulienė informavo, kad pagal LASF sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo
nuostatus, turi būti sudaryta atestacinė komisija. Kadangi į komisiją įėjo administratorė Indrė
Večerskienė, o ji jau nebedirba LASF’e ir trūksta komisijoje vieno nario, reikia paskirti naują narį.
SIŪLYTA: į LASF sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo atestacinę komisiją paskirti
finansininkę Svetlaną Kniurienę. Visa atestacinės komisijos sudėtis: Tadas Vasiliauskas, Renata
Burbulienė, Svetlana Kniurienė.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: patvirtinti atestacinės komisijos sudėtį: Tadas Vasiliauskas, Renata Burbulienė,
Svetlana Kniurienė.
13. Kiti klausimai:
13.1. Dėl MONO padangos LARČ įvedimo nuo 2018 m. ir sutarties sudarymo su padangų tiekėju.
SVARSTYTA: Žilvinas Sakalauskas pristatė Tarybai informaciją apie gautus pasiūlymus iš padangų
tiekėjų: Hankook, Pirelli, Dmac. Tarybos nariai išreiškė nuomonę, kad reikėtų su tiekėjais susitikti ir
išsiaiškinti kas tiksliai įeina į pasiūlymą, nes prioritetas turėtų būti ne tik kainos ir kokybės santykis, bet
ir varžybinė patirtis bei pilnas aptarnavimas iš vienų rankų.
SIŪLYTA: Įgalioti Žilviną Sakalauską surinkti pilną informaciją iš Tiekėjų ir tuomet apsvarstyti ją Ralio
komiteto posėdžio metu bei priimti atitinkamus sprendimus dėl sutarties tarp LASF ir padangų tiekėjo
sudarymo bei pasirašymo.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Įgalioti Žilviną Sakalauską surinkti pilną informaciją iš Tiekėjų (Hankook, Pirelli,
Dmac) ir tuomet apsvarstyti ją Ralio komiteto posėdžio metu bei priimti atitinkamus sprendimus
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dėl sutarties tarp LASF ir padangų tiekėjo sudarymo bei pasirašymo, prieš tai suderinus
sutarties sąlygas su Taryba.
13.2. Dėl LASF atstovų iš LASF komitetų ar narių siuntimo į seminarus/konferencijas;
SVARSTYTA: R. Austinskas tarybai pristatė tvarką pagal, kurią būtų siunčiami LASF atstovai iš
komitetų ar narių tarpo įgyti žinių FIA organizuojamuose seminaruose.
SIŪLYTA: patvirtinti tvarką, kad asmuo (LASF komitetų narys, nariai, narių nariai) norintis dalyvauti
FIA organizuojamuose seminaruose pats asmeniškai iš savų lėšų apsimoka išlaidas (jei ko kito šalys
nesusitaria), kurias jam grįžus LASF kompensuos, jei LASF suinteresuotai bendruomenei jis surengs
seminarą ir pasidalins įgytomis žiniomis.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: patvirtinti tvarką, kad asmuo (LASF komitetų narys, nariai, narių nariai) norintis
dalyvauti FIA organizuojamuose seminaruose pats asmeniškai iš savų lėšų apsimoka išlaidas (jei
ko kito šalys nesusitaria), kurias jam grįžus LASF kompensuos, jei LASF suinteresuotai
bendruomenei jis surengs seminarą ir pasidalins įgytomis žiniomis.
13.3. Dėl Teisėjų komiteto teiktų pasiūlymų į LASVOVT;
SVARSTYTA: R. Burbulienė informavo, kad gauti pasiūlymai iš LASF Teisėjų komiteto pirmininko
dėl LASVOVT pakeitimų: Papildomų nuostatų tikrinimo dėl oficialių asmenų paskyrimo; dėl teisėjų
komiteto skiriamų dviejų sporto komisarų, dėl sporto komisarų skaičiaus; dėl Sporto komisarų einamų
pareigų.
SIŪLYTA: Nepritarti siūlymams dėl oficialių asmenų tikrinimo Papildomuose nuostatuose, dėl teisėjų
komiteto skiriamų sporto komisarų skaičiaus, kadangi:
-  
Papildomų nuostatų šablonai (kaip reglamentų dalis) derinami su Teisėjų komitetu, o
organizatorių užpildytas PN šablonas yra tvirtinamas sporto šakų komitetuose, kuriuose yra teisėjų
atstovai, o oficialūs asmenys, organizatoriaus pasirenkami iš teisėjų, SVO ir Techninių reikalavimų
komiteto patvirtinto sąrašo (LASVOVT 27 str. 2 d. 14) ), o LASF administracija tikrina oficialių asmenų
atitikimą sąrašui. Be to, teisėjų komiteto pirmininkas visus papildomus nuostatus gali matyti E-LASF
sistemoje ir jei pastebi neatitikimų pranešti LASF administracijai.
-  
Tvarka, kad Teisėjų komitetas skiria tik 1 sporto komisarą, pasiteisino, nes atsirado galimybė
atsirasti naujiems teisėjams ir įgyti patirties einant šias pareigas, taip pat išlaikomas proporcingumo
principas, kai į komisarų skyrimą įsitraukia ir sporto šakos komitetas, organizatorius ir teisėjų komitetas.
Taip pat nereikia keisti LASK 11.3.1 str., kadangi sporto komisarų skaičių tam tikrose sporto šakose
nustato LASVOVT (kaip nurodo ir nukreipia LASK), o LASK įtvirtintas skaičius „ vienas arba trys
komisarai“ taip pat netaisytinas, kadangi negali būti tik du komisarai, dėl balsų pasiskirstymo po lygiai
priimant sprendimus.
Pritarti siūlymui, kad Sporto komisarai, negali užimti jokių kitų pareigų (išimtis LASVOVT 28 str. 2 p.)
varžybų metu (LASVOVT 27 str. 2 d. 2)), o taip pat nurodyti, kad varžybų oficialūs asmenys negali būti
varžybų dalyviais (27 str. 2 d. 15) ).
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: 1. Nepritarti siūlymams dėl oficialių asmenų tikrinimo Papildomuose nuostatuose,
dėl teisėjų komiteto skiriamų sporto komisarų skaičiaus. 2. Pritarti siūlymui, kad Sporto
komisarai, negali užimti jokių kitų pareigų (išimtis LASVOVT 28 str. 2 p.) varžybų metu
(LASVOVT 27 str. 2 d. 2) ), o taip pat nurodyti, kad varžybų oficialūs asmenys negali būti
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varžybų dalyviais (27 str. 2 d. 15) ). 3. Ištaisyti neatitikimus tarp ralio taisyklių T-2017, 3.1. p. ir
LASVOVT.
13.4. Dėl LASF Kroso komiteto teikto pasiūlymo pakeisti LASF Įstatus.
SVARSTYTA: R. Burbulienė informavo, kad LASF Kroso komitetas teikia Tarybai prašymą pakeisti
LASF Įstatus ir leisti sporto šakų komitetuose daugiau turėti komiteto narių nei 7.
SIŪLYTA: Atmesti LASF kroso komiteto teikimą dėl LASF Įstatų pakeitimo, kad komitetus gali
sudaryti daugiau nei 7 komiteto nariai, kadangi:
-   LASF Įstatai priimti 2017 m. LASF tikrųjų narių suvažiavime, prieš tai išdiskutavus su LASF
nariais komiteto formavimo tvarką ir gautas daugumos pritarimas, todėl prašymas antrą kartą
svarstyti narių priimtus LASF Įstatus dėl komitetų formavimo atmetamas.
-   Kaip parodė 2017 metai, komitetų formavimo tvarka pasiteisino, atsirado daugiau komunikacijos,
greičiau priimami sprendimai ir kt. Didelis komitetų narių skaičius neužtikrina kokybiško
komiteto darbo, apsunkina sprendimų priėmimą, LASF Įstatai leidžia kokybiškai sukomplektuoti
komitetą ir jam dirbti.
-   LASF sporto šakų komitetų darbo nuostatai suteikia teisę į posėdžius kviestis asmenis. Komitetų
pirmininkų ir jų pavaduotojų bei narių funkcija ir yra atstovauti visai sporto šakai, surinkti
informaciją iš dalyvių, ją susisteminti ir priimti sprendimus. Todėl komitetams siūloma
pasinaudoti darbo nuostatuose jiems suteikta galimybe, jog posėdžiuose gali dalyvauti ir
kviestiniai asmenys:
„1.13.2. pasitelkti kitus Komitetus ir automobilių sporto specialistus norminių dokumentų rengimui
ir svarstymui;
1.16.7.  posėdžio pirmininkas į posėdį gali kviestis kitų Komitetų, laikinųjų komisijų ar darbo grupių
narius, Federacijos darbuotojus bei kitus asmenis, jeigu komitetui reikalingi jų paaiškinimai.“
BALSUOTA: Už- vienbalsiai.
NUTARTA: Atmesti LASF kroso komiteto teikimą dėl LASF Įstatų pakeitimo, kad komitetus
gali sudaryti daugiau nei 7 komiteto nariai.
Posėdis paskelbtas baigtu.
Protokolo lapų 15
Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas
Posėdžio sekretorė Renata Burbulienė
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