Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr.6
2018-08-07
LASF Tarybos posėdis pradėtas 2018-08-07 d. (antradienis) 16:00 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 56,
Kaunas, baigtas 18.30 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas - Romas Austinskas.
LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Vladas Pleskovas, Žilvinas Sakalauskas.
LASF patarėjai- Romualdas Juknelevičius.
Taip pat dalyvavo: Renata Burbulienė.
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 klausimaus: dėl 2018 m. Lietuvos „Race“
žiedinių lenktynių čempionato taisyklių pakeitimo; Dėl GSČ ir Bekelės čempionato datų pakeitimo.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Finansinė ataskaita už 2018 m. I pusmetį;
2. Dėl LASF patalpų, adresu Draugystės g. 19, Kaunas, atpirkimo;
3. Dėl gelbėjimo automobilio įsigijimo;
4. Dėl galimybės pakeisti LASF aptarnaujantį banką;
5. Pasiruošimo 2019 metų sezonui pristatymas: susirinkimai su sporto šakų bendruomenėmis,
taisyklių/reglamentų rengimas ir kt.;
6. Informacija dėl pasiruošimo 2019 m. LASF prezidento rinkiminiam suvažiavimui;
7. Dėl tikrųjų ir asocijuotų narių priėmimo į LASF;
8. Dėl LASF Komisarų/atstovų komandiravimo į NEZ ralio kroso etapą Danijoje, Lietuvos ralio kroso
čempionato etapą Lenkijoje ir Lietuvos ralio sprinto etapą Latvijoje;
9. Dėl LASF Stebėtojų apmokėjimo patikslinimo;
10. Kiti klausimai:
10.1. Dėl Gretės Štikelytės atsistatydinimo iš Drago komiteto pirmininko pavaduotojos pareigų;
10.2. Dėl LASF Rinkodaros projektų vadovės Ingos Juškevičiūtės atleidimo iš darbo savo noru;
10.3. Dėl LASF Tarybos nario delegavimo į „Aplink Lietuvą“ ralio uždarymo ceremoniją Vilniuje;
10.4. Informacija apie LASF skolininkus;
10.5. Dėl 2018 m. Lietuvos „Race“ žiedinių lenktynių čempionato taisyklių pakeitimo;
10.6. Dėl GSČ ir Bekelės čempionato datų pakeitimo.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:
1. LASF Finansinė ataskaita už 2018 m. I pusmetį;
2. Dėl LASF patalpų, adresu Draugystės g. 19, Kaunas, atpirkimo;
3. Dėl gelbėjimo automobilio įsigijimo;
4. Dėl galimybės pakeisti LASF aptarnaujantį banką;
5. Pasiruošimo 2019 metų sezonui pristatymas: susirinkimai su sporto šakų bendruomenėmis,
taisyklių/reglamentų rengimas ir kt.;
6. Informacija dėl pasiruošimo 2019 m. LASF prezidento rinkiminiam suvažiavimui;
7. Dėl tikrųjų ir asocijuotų narių priėmimo į LASF;
8. Dėl LASF Komisarų/atstovų komandiravimo į NEZ ralio kroso etapą Danijoje, Lietuvos ralio kroso
čempionato etapą Lenkijoje ir Lietuvos ralio sprinto etapą Latvijoje;
9. Dėl LASF Stebėtojų apmokėjimo patikslinimo;
10. Kiti klausimai:
10.1. Dėl Gretės Štikelytės atsistatydinimo iš Drago komiteto pirmininko pavaduotojos pareigų;
10.2. Dėl LASF Rinkodaros projektų vadovės Ingos Juškevičiūtės atleidimo iš darbo savo noru;
10.3. Dėl LASF Tarybos nario delegavimo į „Aplink Lietuvą“ ralio uždarymo ceremoniją Vilniuje;
10.4. Informacija apie LASF skolininkus;
10.5. Dėl 2018 m. Lietuvos „Race“ žiedinių lenktynių čempionato taisyklių pakeitimo;
10.6. Dėl GSČ ir Bekelės čempionato datų pakeitimo.

Klausimų svarstymas:
1.   LASF Finansinė ataskaita už 2018 m. I pusmetį
SVARSTYTA: R.Austinskas pristatė šių metų I pusmečio finansinius rezultatus. Taip pat pabrėžė, kad
pavyksta laikytis išlaidų ir pajamų surinkimo plano, kuriam buvo pritarta LASF Eiliniame tikrųjų narių
suvažiavime š.m. kovo 24 d. Panašu, kad metus pavyks užbaigti su šiokiu tokiu pliusu.
Klausimas informacinio pobūdžio, pereita prie sekančio.
2.   Dėl LASF patalpų, adresu Draugystės g. 19, Kaunas, atpirkimo
SVARSTYTA: R.Austinskas informavo, kad nori jog LASF atpirktų iš jo LASF patalpas, adresu
Draugystės g. 19, Kaunas, kad galėtų LASF jas parduoti ir gauti pajamų. Pardavimas naujiems pirkėjams
yra šiek tiek komplikuotas, nes patalpos senos, pastate yra daug skirtingų savinininkų, kas sumažina patalpų
patrauklumą. Informuota, kad patalpas perduota pardavinėti nekilnojamojo turto agentūrai (tarpininkams).
Šiuo metu patalpose yra saugomas federacijos turtas ir dokumentų archyvai.
SIŪLYTA: pritarti LASF patalpų, adresu Draugystės g. 19, Kaunas, atpirkimui iš R.Austinsko už tą pačią
sumą, kurią ir buvo parduotos.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Atpirkti buvusias LASF patalpas, adresu Draugystės g. 19, Kaunas, iš R.Austinsko už
3000 Eur. Šioms patalpoms toliau ieškoti pirkėjo, kuris pirktų jas rinkos kaina.
3.   Dėl gelbėjimo automobilio įsigijimo
SVARSTYTA: R.Austinskas informavo, kad kaip ir buvo pristatyta LASF Eiliniame tikrųjų narių
suvažiavime ir susitikime su LASF organizatoriais š.m. kovo 24 d., planuojama įgyvendinti gelbėjimo
automobilio sukomplektavimo idėją. Iš gautų KKSD projektinių lėšų yra nupirkta gelbėjimo įranga. Šią
įrangą reikia sukomplektuoti į automobilį, kuris būtų pravažus ir greitas. Buvo sprendžiama ir ieškoma
įvairių variantų. Pagal kainos ir kokybės santykį patraukliausias variantas buvo automobilis ISUZU DMAX. Ne naujo automobilio kaina šios markės taip pat svyruoja apie 14.000-15.000 Eur, bet reikėtų
nemažai skirti lėšų ir jo remontui. Todėl buvo svarstyta įsigyti naują šios markės automobilį lizingo būdu.

Buvo pateikta užklausa visoms pagrindinėms kredito įstaigoms. Geriausias variantas pasiūlytas AB Šiaulių
banko: 4170 Eur pradinis įnašas, 194,60 Eur administravimo mokestis, 5 metams lizingo terminas , 424,50
Eur/mėn mokestis, Pabrangimas tik 1839,73 Eur. Viso lizingo sutarties kaina- 29639,73 Eur.
SIŪLYTA: pritarti siūlymui lizingo būdu iš AB „Šiaulių bankas“ įsigyti naują automobilį ISUZU DMAX, kuris bus naudojamas varžyboms kaip gelbėtojų tarnybos automobilis su specialia gelbėjimo
įranga.
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: Pritarti siūlymui (kurio vertė- 29639,73 Eur ) lizingo būdu iš AB „Šiaulių bankas“
įsigyti naują automobilį ISUZU D-MAX ( kurio vertė 27.800 Eur su PVM), kuris bus naudojamas
varžyboms kaip gelbėtojų tarnybos automobilis su specialia gelbėjimo įranga.
4.   Dėl galimybės pakeisti LASF aptarnaujantį banką
SVARSTYTA: Aptarti kelių bankų pasiūlymai: AB „Swedbank“ bankas, AB „Citadele“, AB „Šiaulių
bankas“ dėl palankesnių paslaugų teikimo ir sąskaitos tvarkymo sąlygų.
SIŪLYTA: Pakeisti LASF aptarnaujantį banką į AB „Šiaulių bankas“.
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: Pakeisti LASF aptarnaujantį banką į AB „Šiaulių bankas“.
5. Pasiruošimo 2019 metų sezonui pristatymas: susirinkimai su sporto šakų bendruomenėmis,
taisyklių/reglamentų rengimas ir kt.
SVARSTYTA: Gen. sekretorė pristatė LASF Tarybai pasiruošimo 2019 metų sezonui grafiką.

DATA
iki 2018-09-24

iki 2018-10-01

2018-10-01
iki 2018-10-15

iki 2018-10-30

iki 2018-11-14

iki 2018-11-20

iki 2018-11-25

iki 2018-12-01

iki 2018-12-01
iki 2019-01-25
Už laiku pateikiamus dokumentus atsako
Sporto šakų komitetų pirmininkai.
Dokumentus el. laišku siųstii el. adresu
renata.burbuliene@lasf.lt

DARBAI
Preliminaraus A ir B lygos varžybų
kalendoriaus pateikimas Gen. Sekretorei
el.paštu.
SVO reglamento pastabų pateikimas
(A,B,C lygoms) dėl konkrečios sporto
šakos
Konkurso paskelbimas Organizatoriams
dėl etapų organizavimo
Išplėstinis susirinkimas su sporto šakos
bendruomene (sportininkais, pareiškėjais
ir organizatoriais) dėl būsimų reglamentų
projektų. Pagal Gen. Sekretorės nustatytą
grafiką.
Sporto šakų reglamentų (visoms lygoms),
taisyklių (jose turi būti aiškiai nurodyta,
kokios lygos toje sporto šakoje yra: A, B,
C, neklasifikuojamos varžybos) ir tech.
reikalavimų (visų lygų) projektai,
pasiūlymai SVO reglamentui pateikiami
Gen. Sekretorei el. paštu.
Sporto šakų reglamentai, taisyklės ir tech.
reikalavimai turi būti suderinti su teisėjų ir
Tech. reikalavimų komitetu.
Galutinių ir komitetų pasirašytų sporto
šakų reglamentų, taisyklių ir tech.
reikalavimų dokumentacijos pateikimas
Gen. Sekretorei el. paštu.
Galutinio ir komiteto patvirtinto varžybų
kalendoriaus pateikimas Gen. Sekretorei
el.paštu.
Pateikti gen. sekretoriai el.paštu sporto
šakos strateginį planą ne mažiau kaip
dvejiems metams.
Sporto
šakos
sezono
uždarymo
suorganizavimas.
Kitų
lygų
varžybų
kalendoriaus
pateikiamas Gen. Sekretorei el.paštu.

SIŪLYTA: Išsiųsti komitetams pasiruošimo 2019 m. sezonui grafiką ir skelbti datas susitikimams su sporto
šakų komitetais/bendruomene rugsėjo/spalio mėn.
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: išsiųsti el. paštu LASF sporto šakų komitetams pasiruošimo 2019 m. sezonui grafiką ir
skelbti datas susitikimams su sporto šakų komitetais/bendruomene rugsėjo/spalio mėn.
6.   Informacija dėl pasiruošimo 2019 m. LASF prezidento rinkiminiam suvažiavimui
SVARSTYTA: Gen. sekretorė informavo LASF Tarybą, kad 2019 m. yra rinkiminio suvažiavimo metai,
kurio metu bus renkamas LASF Prezidentas. Planuojama rinkiminio LASF tikrųjų narių suvažiavimo data
2019-03-23 (Salė suvažiavimui šiai datai užsakyta Europa Royale Kaunas, Miško g.).
Rinkiminio suvažiavimo grafikas:
DATA	
  

DARBAI	
  

iki 2018 gruodžio 1 d.
Iki 2019 vasario 6 d.

Iki 2019 vasario 20 d.
Iki 2019 kovo 21 d.
	
  

Paskelbti LASF rinkiminio suvažiavimo datą ir preliminarią
darbotvarkę (lasf.lt ir RC)
LASF nariai teikia pasiūlymus dėl suvažiavimo darbotvarkės
ir medžiagos. Bei kandidatų į LASF Prezidentus raštišką
sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą.
Visa suvažiavimo medžiaga ir galutinė darbotvarkė
paskelbiama nariams (lasf.lt ir RC).
LASF Tikrųjų narių tvirtinimas, turinčių teisę balsuoti LASF
tikrųjų narių rinkiminiame suvažiavime.
	
  

BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti pasiruošimo LASF Tikrųjų narių rinkiminiam suvažiavimui grafiką ir
patvirtinti jo datą- 2019-03-23.

7.   Dėl tikrųjų ir asocijuotų narių priėmimo į LASF
SVARSTYTA: naujų narių priėmimas į LASF.
SIŪLYTA: LASF tikraisiais ir asocijuotais nariais patvirtinti:
Eil.
Nr.
1.
2.

Asocijuoto nario pavadinimas

Vadovas

Anketa

UAB „Autoverslas“
Autogarantas LT, IĮ

Rūta Gvazdaitienė
Tadas Balaišis

Pateikta
Pateikta

Eil.
Nr.
1.

Tikrojo nario pavadinimas

Vadovas

Dokumentai

VšĮ „MV sportas “

Mindaugas Varža

Rekomendacijos: VšĮ
„Greičio broliai“, SK
„Autoralis“
Registro
centro
išrašas, Įstatų kopija,
anketa

2.

UAB Winart

Arturas Podbareckis

Rekomendacijos:
„Blue Arrow Sport“,
SK „Autoralis“
Registro centro
išrašas, Įstatų kopija,
anketa

BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: LASF tikraisiais ir asocijuotais nariais patvirtinti:
Eil.
Nr.
1.
2.

Asocijuoto nario pavadinimas

Vadovas

Anketa

UAB „Autoverslas“
Autogarantas LT, IĮ

Rūta Gvazdaitienė
Tadas Balaišis

Pateikta
Pateikta

Eil.
Nr.
1.

Tikrojo nario pavadinimas

Vadovas

Dokumentai

VšĮ „MV sportas “

Mindaugas Varža

2.

UAB Winart

Arturas Podbareckis

Rekomendacijos: VšĮ
„Greičio broliai“, SK
„Autoralis“
Registro
centro
išrašas, Įstatų kopija,
anketa
Rekomendacijos:
„Blue Arrow Sport“,
SK „Autoralis“
Registro centro
išrašas, Įstatų kopija,
anketa

8. Dėl LASF Komisarų/atstovų komandiravimo į NEZ ralio kroso etapą Danijoje, Lietuvos ralio
kroso čempionato etapą Lenkijoje ir Lietuvos ralio sprinto etapą Latvijoje
SVARSTYTA: dėl LASF sporto komisarų delegavimo į etapus užsienio varžybose.
SIŪLYTA: komandiruoti į NEZ ralio kroso etapą Danijoje, Lietuvos ralio kroso čempionato etapą
Lenkijoje ir Lietuvos ralio sprinto etapą Latvijoje 1 sporto komisarą, padengiant išlaidas, kurių neapmoka
etapo organizatorius. Sporto komisarą skiria teisėjų komitetas. Į NEZ ralio kroso etapą Danijoje
deleguojamas Remigijus Bilevičius apmokant jam lėktuvo bilietus ir 2 dienas maistpinigių.
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: komandiruoti į NEZ ralio kroso etapą Danijoje, Lietuvos ralio kroso čempionato 3 etapą
Lenkijoje ir Lietuvos ralio sprinto 5 etapą Latvijoje 1 sporto komisarą, padengiant išlaidas, kurių
neapmoka etapo organizatorius. Sporto komisarą skiria teisėjų komitetas. Į NEZ ralio kroso etapą
Danijoje deleguojamas Remigijus Bilevičius apmokant jam lėktuvo bilietus ir 2 dienas maistpinigių.
9.   Dėl LASF Stebėtojų apmokėjimo patikslinimo
SVARSTYTA: „Samsonas rally Rokiškis“ yra vienintelis ralis, kuris vyksta tris dienas, todėl reikia
nustatyti darbo apmokėjimą LASF Stebėtojui už 3 dienas.
SIŪLYTA: papildyti LASF Tarybos sprendimą priimtą 2017-11-16 ir išdėstyti jį sekančiai:
Stebėtojams mokėti 120 Eur/1 diena +kuras , 170 Eur/jei 2 dienos +kuras, 200 Eur/jei 3 dienos +kuras už
darbą ralio varžybose. Apmokėjimą vykdant pagal stebėtojų išrašytas sąskaitas-faktūras.

BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: Už 3 ralio varžybų dienas LASF Stebėtojui mokėti 200 Eur/jei 3 dienos +kuras.
Apmokėjimą vykdant pagal stebėtojų išrašytas sąskaitas-faktūras.
10. Kiti klausimai:
10.1. Dėl Gretės Štikelytės atsistatydinimo iš Drago komiteto pirmininko pavaduotojos pareigų
SIŪLYTA: Patvirtinti Gretės Štikelytės atsistatydinimo iš LASF Drag komiteto pirmininko pavaduotojos
pareigų prašymą.
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti Gretės Štikelytės atsistatydinimo iš LASF Drag komiteto pirmininko
pavaduotojos pareigų prašymą.
10.2. Dėl LASF Rinkodaros projektų vadovės Ingos Juškevičiūtės atleidimo iš darbo savo noru
SVARSTYTA: š.m. rugpjūčio 7 d. gautas LASF rinkodaros projektų vadovės Ingos Juškevičiūtės
prašymas atleisti iš darbo nuo 2018-08-27 d. R. Austinsko ir LASF administracijos teigimu, reikalinga
administratorė, kuri dirbtų pilną darbo dieną ir atliktų administratorės funkcijas. Inga federacijai, kaip ir
buvo sutarta, laikinai padėjo kiek galėjo, tačiau ji turi savų projektų ir užimtumą. Rinkodaros projektų ir
kitais klausimais norima ir toliau bendradarbiauti su Inga individualiai. Nors LASF yra darbuotojų stygius,
tačiau šiai dienai LASF neturi galimybės turėti daugiau darbuotojų nei 6. O be administratorės, dirbančios
pilną darbo dieną, LASF negali tinkamai funkcionuoti, todėl šiuo metu ieškomas asmuo administratorės
pozicijai užimti.
Klausimas informacinio pobūdžio. Pereita prie sekančio.
10.3. Dėl LASF Tarybos nario delegavimo į „Aplink Lietuvą“ ralio uždarymo ceremoniją Vilniuje
SVARSTYTA: š.m. rugsėjo 8 d. vyks Ralio Elektrėnai apdovanojimų vakaras, kuriame dalyvaus
R.Austinskas. Tą pačią dieną vyks ir Ralis „Aplink Lietuvą“, kurio metu bus įteikta LASF taurė trečią vietą
užėmusiam ekipažui.
SIŪLYTA: Deleguoti Tarybos narį Romualdą Juknelevičių į ralio „Aplink Lietuvą“ apdovanojimų vakarą
įteikti LASF taurę.
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: š.m. rugsėjo 8 d. deleguoti LASF Tarybos narį Romualdą Juknelevičių į ralio „Aplink
Lietuvą“ apdovanojimų vakarą įteikti LASF taurę.

10.4. LASF skolininkų apžvalga
SVARSTYTA: Gen. sekretorė informavo, kad šiai dienai LASF turi šiuos skolininkus:
Įsiskolinimo
Eil.
LASF narys
Nr.
dydis, Eur
mokėjimo terminas
1

VšĮ Slysk šonu (vienkartinės lic.)

159

2016 m.

2

VšĮ D1 Sport (bauda ir vienkart.lic.)

446

2017 m.

3

VšĮ Opijus (komiteto fondas)

406

26/06/18

4

MB Renkinas (VOL, TL ir vienkart.lic.)

182

2018-05-21 / 2018-07-08

5

VšĮ Bekelės fiesta (vienkart.lic.)

241

08/07/18

7

VšĮ Kupiškio Auto-moto sportas (vienk.lic.)

269

19/05/18

8

VšĮ Kupiškio Auto-moto sportas (vienk.lic.)

81

23/06/18

9

VšĮ Kupiškio Auto-moto sportas (vienk.lic.)

51

24/07/18

Viso skolų 2018 m.- 1835 eur.
SIŪLYTA: Informuoti skolininkus apie jų įsipareigojimų vykdymą tiek mokant mokesčius LASF tiek
komitetams (jei tokie numatyti pagal reglamentą). Taip pat, norėtųsi, kad buvę nariai atsiskaitytų su LASF,
nes yra klubų veikiančių kitu pavadinimu su tais pačiais asmenimis ir palikusių skolų LASF pvz.: VšĮ
„Slysk šonu“.
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: Informuoti skolininkus apie jų įsipareigojimų vykdymą tiek mokant mokesčius LASF
tiek komitetams (jei tokie numatyti pagal reglamentą), esant skoloms neišduoti varžybų
organizavimo licencijų.
10.5. Dėl 2018 m. Lietuvos „Race“ žiedinių lenktynių čempionato taisyklių pakeitimo
SVARSTYTA: Dabar naudojamos padangos „Nankang AR-1“ su standartiniu raštu nėra tinkamos saugiai
važiuoti esant drėgnoms sąlygoms. Pagal reglamentą, padangų modifikuoti negalima, tad dalyviai, esant
lietui, verčiami važiuoti su tokiomis, kokios yra. Žiedo komitetas prašo Tarybos patvirtinti 2018 metų
Lietuvos "Race" žiedinių lenktynių čempionato taisyklių 74 punkto pabildymu c. ir b. dalimis ir išdėstyti
juos sekančiai: b)negalima padangų paveikti jokiomis cheminėmis ir/ar mechaninėmis priemonėmis.
Originalus protektorius ir profilis turi išlikti, išskyrus atveju nurodytu 74. c) punkte;
c) esant drėgnoms oro sąlygoms leidžiamas padangų protektoriaus modifikavimas, praplatinant esamus arba
išpjaunant papildomus protektoriaus griovelius laisvai pasirinkta schema.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Žiedo komiteto siūlomus pakeitimus 2018 m. Lietuvos "Race" žiedinių
lenktynių čempionato taisyklių 74. b. c.
BALSUOTA: UŽ- 4 balsai
Prieš- 1 (Vladas Pleskovas pasisakė prieš padangų modifikavimą ir atkreipė dėmesį, kad
tokie svarbūs dalykai turėjo būti aptarti sezono pradžioje sporto šakos komitete).
NUTARTA:
1. 2018 metams patvirtinti LASF Žiedo komiteto siūlomus pakeitimus 2018 m. Lietuvos "Race"
žiedinių lenktynių čempionato taisyklių 74. b. c. ir išdėstyti sekančiai:
b)negalima padangų paveikti jokiomis cheminėmis ir/ar mechaninėmis priemonėmis. Originalus
protektorius ir profilis turi išlikti, išskyrus atveju nurodytu 74. c) punkte;
c) esant drėgnoms oro sąlygoms leidžiamas padangų protektoriaus modifikavimas, praplatinant esamus
arba išpjaunant papildomus protektoriaus griovelius laisvai pasirinkta schema.
2. Įpareigoti Organizatorių 2019 metais pasirinkti padangų tiekėją, kuris pasiūlytų lietaus padangą,
nes LASF Taryba prieštarauja padangų modifikavimui.
10.6. Dėl GSČ ir Bekelės čempionato datų pakeitimo
SVARSTYTA:
GSČ
ir
Bekelės
čempionato
datų
SIŪLYTA: Patvirtinti Oficialaus LASF varžybų kalendoriaus pakeitimus:
1.   2018-08-25 GSČ 6 etapą, perkelti į 2018-09-15 Druskininkus.
2.   2018-09-07/08 Bekelės 3 etapą, perkelti į 2018-09-14/15 Pasvalį.	
  
BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti Oficialaus LASF varžybų kalendoriaus pakeitimus:
1.   2018-08-25 GSČ 6 etapą, perkelti į 2018-09-15 Druskininkus.
2.   2018-09-07/08 Bekelės 3 etapą, perkelti į 2018-09-14/15 Pasvalį.	
  
-------------------------------------Posėdis paskelbtas baigtu. Protokolo lapų 8.
Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas
Posėdžio sekretorė Renata Burbulienė

pakeitimas.

