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Lietuvos automobilių sporto federacija  
LASF Tarybos posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. 2018-04, 2018-05-22 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2018-05-22 d. (antradienis) 16:00 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 56, 
Kaunas, baigtas 19.00 val.  

Dalyvavo: 	 

LASF Prezidentas - Romas Austinskas.  

LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Vladas Pleskovas, Žilvinas Sakalauskas.  

LASF patarėjai- Romualdas Juknelevičius.  

Taip pat dalyvavo: Renata Burbulienė, Silverijus Lapėnas (5 klausime). 

Nedalyvavo: Dainius Matijošaitis, 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. Renata Burbulienė paprašė įtraukti klausimą dėl priekinio stiklo lipduko pardavimo 
LARČ ir dėl Greituminio slalomo čempionato rėmėjo.  

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:  

1. Prezidento balandžio mėn. nuveiktų darbų ataskaita; 
2. Varžybų sezono pradžios apžvalga; 
3. Asocijuotų ir tikrųjų narių priėmimas į LASF; 
4. LASF Strateginio plano tvirtinimas; 
5. Dėl ASK Pakruojo skundo dėl S.Vilčinsko elgesio varžybų metu bei dėl S.Vilčinsko einamų pareigų Kitų 
sporto šakų komitete; 
6. Drifto reglamento ir techninių reikalavimų pakeitimų tvirtinimas; 
7. Kroso A,B,C lygos reglamentų ir vaikų čempionato techninių reikalavimų pakeitimų tvirtinimas; 
8. Dėl kroso komiteto teikimo pakeisti LASVOVT, kad Kroso čempionate galėtų dirbti tik 1 Sporto komisaras; 
9. LMRČ, LARČ 13 priedo ir LARSČ versijos anglų kalba reglamentų pakeitimų ir projektų tvirtinimas; 
10. Drifto komiteto narės-sportininkų atstovės Emilijos P. atsistatydinimo tvirtinimas ir naujų rinkimų 
paskelbimas; 
11. Dėl A.Tikniaus komandiravimo į FIA Drag komisijos susitikimą; 
12. Kiti klausimai: 
12.1. Dėl Lietuvos ralio čempionato priekinio stiklo lipduko pardavimo; 
12.2. Dėl Greituminio slalomo čempionato pardavimo rėmėjui. 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę: 
1. Prezidento balandžio mėn. nuveiktų darbų ataskaita; 
2. Varžybų sezono pradžios apžvalga; 
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3. Asocijuotų ir tikrųjų narių priėmimas į LASF; 
4. LASF Strateginio plano tvirtinimas; 
5. Dėl ASK Pakruojo skundo dėl S.Vilčinsko elgesio varžybų metu bei dėl S.Vilčinsko einamų pareigų Kitų 
sporto šakų komitete; 
6. Drifto reglamento ir techninių reikalavimų pakeitimų tvirtinimas; 
7. Kroso A,B,C lygos reglamentų ir vaikų čempionato techninių reikalavimų pakeitimų tvirtinimas; 
8. Dėl kroso komiteto teikimo pakeisti LASVOVT, kad Kroso čempionate galėtų dirbti tik 1 Sporto 
komisaras; 
9. LMRČ, LARČ 13 priedo ir LARSČ versijos anglų kalba reglamentų pakeitimų ir projektų tvirtinimas; 
10. Drifto komiteto narės-sportininkų atstovės Emilijos P. atsistatydinimo tvirtinimas ir naujų rinkimų 
paskelbimas; 
11. Dėl A.Tikniaus komandiravimo į FIA Drag komisijos susitikimą; 
12. Kiti klausimai: 
12.1. Dėl Lietuvos ralio čempionato priekinio stiklo lipduko pardavimo; 
12.2. Dėl Greituminio slalomo čempionato pardavimo rėmėjui. 
 
 
Klausimų svarstymas: 

1.   Prezidento balandžio mėn. nuveiktų darbų ataskaita 
SVARSTYTA: Prezidentas informavo apie nuolatos sprendžiamus klausimus dėl Nemuno žiedo 
(investuotojų paieška, trasos rekonstrukcijos projekto priežiūra, metinės trasos licencijos suteikimo). Taip 
pat pasidžiaugė bendradarbiavimu su VGTU (bandymais, varžybų organizavimu ir kt.). Stengiasi 
aplankyti varžybas ir pabendrauti su bendruomene. Bendrauja ir ieško bendradarbiavimo su Kelių 
direkcija, Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos vadovais. Daug dirbama su KKSD bei Kūno kultūros ir 
sporto įstatymu, kuris dabar svarstomas Seimo komitetuose. Prezidentas pasidžiaugė gegužės 5 d. 
įvykusiu LASF Socialiniu renginiu, skirtu žiedinių lenktynių bendruomenei, taip pat visiems teisėjams ir 
būsimiems sportininkams, taip pat KTK suorganizavo slalomo varžybas, UAB „Sidabrilis“ pravedė 
pirmos pagalbos mokymus. 
 
Klausimas informacinio pobūdžio, pereita prie sekančio. 
 

2.   Varžybų sezono pradžios apžvalga  
SVARSTYTA: Generalinė sekretorė Renata Burbulienė informavo apie sozono pradžią ir pateikė šią 
informaciją: 
 
Įvyko 15 varžybų (2 varžybos užsienyje-Latvijoje). 
Yra problemų  su Drag trasomis: Kazlų Rūda dažnai užimta kariuomenės pratybomis, O Aleksoto 
aerodromo savivaldybė nenori suteikti. Prezidentas pažadėjo sužinoti tikslesnę informaciją dėl Aleksoto 
aerodromo ir tarpininkaujant LASF bandyti gauti reikiamas trasas Dragui. 
Pažymėjo, kad Drifto, Drago ir GSČ didžioji dalis organizatorių yra nedrausmingi t.y. nesilaiko 
LASVOVT varžybų organizavimo tvarkos. 
Pasidžiaugta, kad atsirado nauji organizatoriai  C lygos Drago Klaipėdoje (Asociacija „Klaipėdos 
sportinių automobilių klubas“), Mini žiedas „Ring Challenge“ Nemuno žiede (UAB „ExpoDesign“), 4x4 
„Rainforest Challenge Lithuania 2018“ (VšĮ "Legendų" klubas). 
VšĮ „Nacionalinis žiedas“ gavo LASF metinę žiedinės trasos licenciją 2018 metams. 

Pateikta veiklos ataskaita ir jos finansinė išraiška už 2018 sausio 1-gegužės 22 laikotarpį: 
VEIKLA 2018 sausis-gegužė 

kiekis/eur 
2017 sausis-gegužė 

kiekis/eur 
Skirtumas 

Narystė 104/ 32.750 120/ 24.508 -16/ 8.242 
Sportininkų 
licencijos 

663/ 34.990,30 550/ 31.602 113/ 3.388,30 

Teisėjų 
licencijos 

318/ 5.568 264/ 4.567 54/ 1.001 

Techninis 
sportinio 

95/ 5.933,50 71/ 4324.40 24/ 1.609,1 
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automobilio 
pasas 
Varžybų 
organizatoriaus 
mokestis 

40/ 3.884 25/ 3.123 15/ 761 

Viso veiklos 
pajamos 

103.999,90 eur 86099,60 eur 17.900,30 eur 

 
 
Klausimas informacinio pobūdžio, pereita prie sekančio. 
 

3.   Asocijuotų ir tikrųjų narių priėmimas į LASF 
 
SVARSTYTA: naujų narių priėmimas į LASF. 
SIŪLYTA: LASF tikraisiais ir asocijuotais nariais patvirtinti: 
 
 

Eil. 
Nr. 

Asocijuoto nario pavadinimas Vadovas Anketa 

1. VšĮ „Tija racing“ Jonas Žydelis Pateikta 
2. VšĮ „AEGN engineering“ Artūras Ežerskis Pateikta 
3. „August autosportas“ Paul August Pateikta 
4.  Tornada ASK Mantas Zepčiukas Pateikta 
5. VšĮ „Žaibelis“ Edvinas Preckailo Pateikta 
6. VšĮ „Legendų klubas“ Aleksandras Šemis Pateikta 
7. Žemaičių BMW klubs Arnas Knystautas Pateikta 
8. VšĮ „Opijus“ Linas Ramoška Pateikta 
9. Autosporto klubas „MP 

motorsport“ 
Dainius 
Pilipavičius 

Pateikta 

10. Automobilių sporto klubas 
SMART motorsport 

Vytautas Petraška Pateikta 

11. Biržų ASK Raimundas 
Kukenys 

Pateikta 

12. Asociacija „Greitų automobilių 
ambasada“ 

Vaidas Morkūnas Pateikta 

13. VšĮ „Skubos Marketingo grupė“ Jaunius 
Tovilavičius 

Pateikta 

14. ASK „Klaipėdos autosportas“ Artiom Blinov Pateikta 
15. Extempas ASK Margarita 

Skabeikienė 
Pateikta 

16. Klaipėdos sportinių automobilių 
klubas 

Tadas Šimkus Pateikta 

17. VšĮ „222 klubas“ Igoris Sidunovas Pateikta 
18. VšĮ „Greičio spektras“ Gediminas 

Ivanauskas 
Pateikta 

19. Rally 4 fun SK Eugenijus 
Andrulis 

Pateikta 

20. VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ Saulius Valiukas Pateikta 
21. Pakruojo ASK Audrius 

Kliminskas 
Pateikta 
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22. Tornada ASK Mantas Zepčiukas Pateikta 
23. Asociacija „Bolids“ Giedrius Stonys Pateikta 

 
Eil. 
Nr. 

Tikrojo nario pavadinimas Vadovas Dokumentai 

1. VšĮ „Corrado klubas“ Giedrius Tunkulas Rekomendacijos 
(Mažeikių ASK, 
VšĮ „Fast Lap 
events“) 
anketa, RC išrašas, 
Įstatai. 

2. Lietuvos BMW klubas VO Rolandas 
Sutkevičius 

Senas tikrasis 
narys, įstojęs iš 
naujo 

3. MB „Renkinas“ Aivaras Rudzis Senas tikrasis 
narys, įstojęs iš 
naujo. 

4.  Blue Arrow Sport Rūta Lapėnienė Rekomendacijos 
(SK Autoralis, Juta 
KSK), 
anketa, RC išrašas, 
Įstatai. 

5 VšĮ „Ekrosas“ Egidijus Česnelis Rekomendacijos ( 
ASK 
„Autorikona“, 
ASK „Vilkyčiai), 
anketa, RC išrašas, 
Įstatai. 

 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
NUTARTA: LASF tikraisiais ir asocijuotais nariais patvirtinti: 
 
 

Eil. 
Nr. 

Asocijuoto nario pavadinimas Vadovas Anketa 

1. VšĮ „Tija racing“ Jonas Žydelis Pateikta 
2. VšĮ „AEGN engineering“ Artūras Ežerskis Pateikta 
3. „August autosportas“ Paul August Pateikta 
4.  Tornada ASK Mantas Zepčiukas Pateikta 
5. VšĮ „Žaibelis“ Edvinas Preckailo Pateikta 
6. VšĮ „Legendų klubas“ Aleksandras Šemis Pateikta 
7. Žemaičių BMW klubs Arnas Knystautas Pateikta 
8. VšĮ „Opijus“ Linas Ramoška Pateikta 
9. Autosporto klubas „MP 

motorsport“ 
Dainius 
Pilipavičius 

Pateikta 

10. Automobilių sporto klubas 
SMART motorsport 

Vytautas Petraška Pateikta 

11. Biržų ASK Raimundas 
Kukenys 

Pateikta 
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12. Asociacija „Greitų automobilių 
ambasada“ 

Vaidas Morkūnas Pateikta 

13. VšĮ „Skubos Marketingo grupė“ Jaunius 
Tovilavičius 

Pateikta 

14. ASK „Klaipėdos autosportas“ Artiom Blinov Pateikta 
15. Extempas ASK Margarita 

Skabeikienė 
Pateikta 

16. Klaipėdos sportinių automobilių 
klubas 

Tadas Šimkus Pateikta 

17. VšĮ „222 klubas“ Igoris Sidunovas Pateikta 
18. VšĮ „Greičio spektras“ Gediminas 

Ivanauskas 
Pateikta 

19. Rally 4 fun SK Eugenijus 
Andrulis 

Pateikta 

20. VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ Saulius Valiukas Pateikta 
21. Pakruojo ASK Audrius 

Kliminskas 
Pateikta 

22. Tornada ASK Mantas Zepčiukas Pateikta 
23. Asociacija „Bolids“ Giedrius Stonys Pateikta 

 
Eil. 
Nr. 

Tikrojo nario pavadinimas Vadovas Dokumentai 

1. VšĮ „Corrado klubas“ Giedrius Tunkulas Rekomendacijos 
(Mažeikių ASK, 
VšĮ „Fast Lap 
events“) 
anketa, RC išrašas, 
Įstatai. 

2. Lietuvos BMW klubas VO Rolandas 
Sutkevičius 

Senas tikrasis 
narys, įstojęs iš 
naujo 

3. MB „Renkinas“ Aivaras Rudzis Senas tikrasis 
narys, įstojęs iš 
naujo. 

4.  Blue Arrow Sport Rūta Lapėnienė Rekomendacijos 
(SK Autoralis, Juta 
KSK), 
anketa, RC išrašas, 
Įstatai. 

5 VšĮ „Ekrosas“ Egidijus Česnelis Rekomendacijos ( 
ASK 
„Autorikona“, 
ASK „Vilkyčiai), 
anketa, RC išrašas, 
Įstatai. 

 
 

4.   LASF Strateginio plano tvirtinimas 
SVARSTYTA: Renata Burbulienė informavo, kad š.m. kovo 24 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime buvo 
pristatytas nariams LASF Strateginio plano projektas bei nustatytas terminas pateikti pasiūlymus. 
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Pasiūlymų negauta. 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Strateginį planą ir ateityje pagal poreikį jį tikslinti. 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
NUTARTA: Patvirtinti LASF Strateginį planą ir ateityje pagal poreikį jį tikslinti. 
 

5.   Dėl ASK Pakruojo skundo dėl S.Vilčinsko elgesio varžybų metu bei dėl S.Vilčinsko einamų pareigų 
Kitų sporto šakų komitete 
 
SVARSTYTA: Tarybos nariai aptarė gautą skundą dėl Sauliaus Vilčinsko elgesio Slalomo čempionato 
metu, kurį organizavo Pakruojo ASK. Tarybos posėdyje taip pat dalyvavo LASF Kitų sporto šakų komiteto 
pirmininkas Silverijus Lapėnas. Į Tarybos posėdį buvo kviestas ir Saulius Vilčinskas, tačiau pranešė, kad 
neatvyks, jam buvo sudaryta galimybė dalyvauti posėdyje susisiekiant kitomis ryšio priemonėmis, tačiau 
nesulaukta atsakymo. Tarybos nariai taip pat susipažino su S.Vilčinsko atsakymų į Pakruojo ASK skundą. 
S.Lapėnas bei Generalinė sekretorė informavo Tarybos narius, kad tai jau nebe pirmas kartas, kai 
S.Vilčinskas reguoja į situacijas neadekvačiai, peržengia savo įgaliojimų ribas (apie tai buvo informuotas 
Gen. sekretorės el. laišku), taip pat konfliktiškai sprendžia situacijas, nepriima pastabų ir netaiso savo 
elgesio, taiko dvigubus standartus (moralizuoja kitus organizatorius dėl LASVOVT terminų nesilaikymo, 
kai tuo tarpu, pats net dvi savaites vėlavo su varžybų dokumentų pateikimu), viešoje erdvėje pasisako 
nederamu tonu ir nepagrįstai apkaltina kitus asmenis, paskui tuos komentarus trina, bet bendruomenė viską 
mato ir tai kenkia LASF įvaizdžiui. Sauliaus Vilčinsko kaip LASF Kitų sporto šakų organizatorių atstovo 
pareiga palaikyti ir padėti organizatoriams, tačiau jis negeba diplomatiškai bendrauti, padėti ištaisyti 
klaidas, o visiems girdint varžybų metu nepagarbiai kalbėjo su Organizatoriumi ir Kitų sporto šakų komiteto 
pirmininku S.Lapėnu, matant ir girdint kitiems varžybų dalyviams. S.Lapėnas pabrėžė, kad daugelis 
komiteto narių nemato bendro darbo su S.Vilčinsku dėl jo konfliktiško būdo. Komitetas įdėjo daug 
pastangų, tačiau S.Vilčinskas negeba analizuoti savo elgesio ir padaryti teisingas išvadas ir keistis, todėl 
komiteto nariai juo nebepasitiki ir yra nusivylę. 
SIŪLYTA:  
1.   Pakruojo ASK kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją, pateikiant visus turimus faktus ir 
įrodymus dėl netinkamo S.Vilčinsko elgesio; 

2.   S.Vilčinsko prašymo perduoti LASF Kitų sporto šakų veiklą ištirti LASF Revizijos komisijai, 
atmesti, nes Taryba nemato tam priežasčių; 

3.   Atstatydinti S.Vilčinską iš LASF Kitų sporto šakų komiteto Organizatoriaus atstovo pareigų 
nuo šio sprendimo priėmimo dienos, kaip netinkamai vykdžiusio organizatorių atstovo pareigas 
ir konfliktuojančio su bendruomene ir komiteto nariais; 

4.   Paskelbti rinkimus į laisvą LASF Kitų sporto šakų komiteto Organizatorių atstovo vietą lasf.lt. 
Kandidatai savo sutikimus eiti pareigas ir nariai balsuoti gali gegužės 30-birželio 12 d. 
laikotarpiu imtinai. 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
NUTARTA:  

1.   Rekomenduojama Pakruojo ASK kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją, pateikiant 
visus turimus faktus ir įrodymus dėl netinkamo S.Vilčinsko elgesio; 

2.   S.Vilčinsko prašymą perduoti LASF Kitų sporto šakų veiklą ištirti LASF Revizijos 
komisijai, atmesti, nes LASF Taryba nemato tam priežasčių; 

3.   Atstatydinti S.Vilčinską iš LASF Kitų sporto šakų komiteto Organizatoriaus atstovo pareigų 
nuo šio sprendimo priėmimo dienos, kaip netinkamai vykdžiusio organizatorių atstovo 
pareigas ir konfliktuojančio su bendruomene ir komiteto nariais; 

4.   Paskelbti rinkimus į laisvą LASF Kitų sporto šakų komiteto Organizatorių atstovo vietą 
lasf.lt. Kandidatai savo sutikimus eiti pareigas ir nariai balsuoti gali gegužės 30-birželio 12 
d. laikotarpiu imtinai. 

 
 

6.   Drifto reglamento ir techninių reikalavimų pakeitimų tvirtinimas 
SVARSTYTA: Drifto komiteto pateikto Drifto reglamento ir techninių reikalavimų pakeitimai, kurie 
palengvins sportininkams pasiruošimą sezonui. 
SIŪLYTA: Patvirtinti Drifto reglamento ir techninių reikalavimų pakeitimus. 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai. 
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NUTARTA: Patvirtinti Drifto reglamento ir techninių reikalavimų pakeitimus, pagal LASF Drifto 
komiteto parengtus pasiūlymus. 
 
 
7. Kroso A,B,C lygos reglamentų ir vaikų čempionato techninių reikalavimų pakeitimų tvirtinimas 
SVARSTYTA: LASF kroso komiteto pateiktų A,B,C lygos reglamentų ir vaikų čempionato techninių 
reikalavimų pakeitimų svarstymas. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į LASK ir  siekiant aiškumo.  
SIŪLYTA: patvirtinti A, B,C lygų kroso reglamentų ir vaikų čempionato techninių reikalavimų 
pakeitimus, pagal pateiktus LASF kroso komiteto pasiūlymus. 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai. 
NUTARTA: Patvirtinti A, B,C lygų kroso reglamentų ir vaikų čempionato techninių reikalavimų 
pakeitimus, pagal pateiktus LASF kroso komiteto pasiūlymus. 
       

 
 8. Dėl kroso komiteto teikimo pakeisti LASVOVT, kad Kroso čempionate galėtų dirbti tik 1 Sporto 
komisaras 
SVARSTYTA: Kroso komiteto teiktas pasiūlymas dėl LASVOVT pakeitimo, kad kroso čempionate 
galėtų dirbti tik vienas sporto komisaras vietoje trijų. Tarybos nariai prisiminė, kad šis klausimas keliamas 
kiekvieną sezoną, tačiau svarių argumentų kodėl reiktų mažinti aukščiausioje varžybų lygoje dirbančių ir 
sprendimus priimančių komisarų skaičių nepateikta. Argumentas, kad tai brangu atmestinas, kadangi 
posėdžio metu buvo paskambinta teisėjų klubui ir paklausti įkainiai, tai nesudaro didelės dalies varžybų 
biudžeto. Trys komisarai A lygoje reikalingi siekiant priimti objektyvius sprendimus ir turėti galimybę 
komisarų posėdžiuose išgirsti įvairias nuomones ir patirtis. 
SIŪLYTA: Siūlyta netenkinti LASF kroso komiteto pateikto pasiūlymo, A lygos varžybose sumažinti 
komisarų skaičių. 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai. 
NUTARTA: Netenkinti LASF kroso komiteto prašymo ir nekeisti LASVOVT, paliekant, kad A 
lygos visose varžybose privalo dirbti 3 komisarai. 

     
9. LMRČ, LARČ 13 priedo ir LARSČ versijos anglų kalba reglamentų pakeitimų ir projektų 
tvirtinimas 
SVARSTYTA: Ralio komiteto teiktas pasiūlymas dėl LMRČ, LARČ 13 priedo ir LARSČ versijos anglų 
kalba reklamentų pakeitimų ir tvirtinimo. 
SIŪLYTA: patvirtinti LMRČ, LARČ 13 priedo ir LARSČ versijos anglų kalba reglamentų pakeitimus, 
pateiktus LASF Ralio komiteto. 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai. 
NUTARTA: Patvirtinti LMRČ, LARČ 13 priedo ir LARSČ versijos anglų kalba reglamentų 
pakeitimus, pateiktus LASF Ralio komiteto. 

 
 

10. Drifto komiteto narės-sportininkų atstovės Emilijos P. atsistatydinimo tvirtinimas ir naujų 
rinkimų paskelbimas 
SVARSTYTA: Drifto komiteto narės-sportininkų atstovės Emilijos P. atsistatydinimo dėl asmeninių 
priežasčių pareiškimas ir naujų rinkimų paskelbimas LASF Įstatų nustatyta tvarka.  
SIŪLYTA: Patenkinti Emilijos Paliulytės prašymą atsistatydinti iš LASF Drifto komiteto sportininkų 
atstovės pareigų. Paskelbti lasf.lt terminą teikti kandidatūras į laisvą LASF  Drifto komiteto sportininko 
atstovo vietą laikotarpiu gegužės 30-birželio 12 d. imtinai. 
BALSUOTA: Už-vienbalsiai. 
NUTARTA: Patenkinti Emilijos Paliulytės prašymą dėl asmeninių priežasčių  atsistatydinti iš 
LASF Drifto komiteto sportininkų atstovės pareigų. Paskelbti lasf.lt terminą teikti kandidatūras į 
laisvą LASF Drifto komiteto sportininko atstovo vietą laikotarpiu gegužės 30-birželio 12 d. imtinai. 
 

 
11. Dėl A.Tikniaus komandiravimo į FIA Drag komisijos susitikimą 
SVARSTYTA: š.m. liepos 20-29 d. , JAV (San Diego) vyks FIA Drag komisijos susirinkimas aplankant 
SFI (saugumo užtikrinimo) laboratoriją ir legendines Drag varžybas. Tarp FIA Drag komisijos narių yra 
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A.Tiknius, svarstoma komandiruoti apmokant kelionės ir komandiruotpinigių išlaidas.  
Komandiruotė truks nuo liepos 18-liepos 31 d. programa išsidėsčiusi 2 savaičių laikotarpiu:  liepos 20 d. 
SFI laboratorija, 24-25 d. FIA komisijos posėdžiai, 27-29 d. DRAG varžybos. 
Bilietas (pirmyn-atgal) į Ameriką (San Fransisko) 1248 Eur. Prašo dar padengti 800 eur 
komandiruotpinigių, antra tiek dengsis savo lėšomis. 
SIŪLYTA: LASF Drago komiteto ir FIA Drag komisijos narį Andrių Tiknių komandiruoti š.m. liepos 
18-31 d. į JAV, apmokant lėktuvo bilietus pirmyn-atgal bei 800 eur komandiruotpinigių. Grįžus iš 
komandiruotės pateikti Tarybai rašytinę ataskaitą, bei LASF Drag komiteto nariams vaizdinę, foto, 
rašytinę ir žodinę informaciją apie įgytas žinias ir naujienas. LASF Finansininkei pristatyti išlaidas 
pagrindžinčius dokumentus 800 eur sumai. 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
NUTARTA: LASF Drago komiteto ir FIA Drag komisijos narį Andrių Tiknių komandiruoti š.m. 
liepos 18-31 d. į JAV, apmokant lėktuvo bilietus pirmyn-atgal bei 800 eur komandiruotpinigių. 
Grįžus iš komandiruotės A. Tiknius įpareigojamas pateikti Tarybai rašytinę ataskaitą, bei LASF 
Drag komiteto nariams vaizdinę, foto, rašytinę ir žodinę informaciją apie įgytas žinias ir naujienas. 
LASF finansininkei pristatyti išlaidas pagrindžiančius dokumentus 800 eur sumai. 
 

 
12. Kiti klausimai. 
12.1. Dėl Lietuvos ralio čempionato priekinio stiklo lipduko pardavimo (kaina). 
SVARSTYTA: Generalinė sekretorė informavo, kad šį sezoną LARČ organizatoriai taip pat kreipiasi dėl 
galimybės parduoti organizatorių rėmėjams priekinio stiklo lipduką varžybų metu.  
SIŪLYTA: 2018 m. LARČ organizatoriams pasiūlyti priekinio stiklo lipduką parduoti jų rėmėjams už 600 
eur/1 LARČ etapas. LARČ organizatoriui atsisakius pirkti priekinio stiklo lipduką, LASF jėgomis bandyti 
surasti priekinio stiklo lipduko pirkėją. 
BALSUOTA: Už – vienbalsiai. 
NUTARTA: Parduoti 2018 m. LARČ atskirų etapų priekinio stiklo lipduką, teikiant pirmenybę to 
etapo organizatoriui. Priekinio stiklo lipduko kaina- 600 eur/1 etapas. Neišreiškus noro LARČ 
Organizatoriui pirkti priekinio stiklo lipduką, bandyti jį parduoti LASF jėgomis kitiems pirkėjams. 
 
12.2. Dėl Greituminio slalomo čempionato pardavimo rėmėjui. 
SVARSTYTA: Generalinė sekretorė informavo, kad prasidėjus LASF Greituminio slalomo sezonui,  
atsirado verslo subjektas išreiškęs norą tapti čempionato partneriu/vardo rėmėju. Todėl 2018 m. Greituminis 
slalomas vadinsis savitarnos autoplovyklų vardu H2auto. 
SIŪLYTA: Gautus rėmėjo pinigus už kiekvieną etapą atskirai paskirstyti tokiomis dalimis: 

30%- LASF Kitų sporto šakų komiteto veiklai 
30%- GSČ etapo organizatoriui (jei įvykdo visus įsipareigojimus rėmėjui, atsižvelgiant į tai 
proporcingai mažiau bus skiriama lėšų) 
40%- LASF Rinkodaros projektų vadovei priedas už rėmimo sutarties vykdymą ir priežiūrą. 

       BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
      NUTARTA: Gautus rėmėjo pinigus už kiekvieną etapą atskirai paskirstyti tokiomis dalimis: 

30%- LASF Kitų sporto šakų komiteto veiklai 
30%- GSČ etapo organizatoriui (jei įvykdo visus įsipareigojimus rėmėjui, atsižvelgiant į tai 
proporcingai mažiau bus skiriama lėšų) 
40%- LASF Rinkodaros projektų vadovei išmokamas piniginis priedas už rėmimo sutarties 
vykdymą ir priežiūrą.             

 
Posėdis paskelbtas baigtu.  

Protokolo lapų 8 

Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas  

Posėdžio sekretorė Renata Burbulienė  


