LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KROSO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 2015-05-26
2015-05-26
LASF Tarybos posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis pradėtas
2015-05-26 09:00 val. baigtas 2015-05-26 16:00 val.
Dalyvavo:
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas.
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Egidijus Česnelis, Ramūnas Vaitkūnas.
Nedalyvavo:
Kroso komiteto nariai – Algimantas Glikas.
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas.
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas.
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas:
1. KLAUSIMAS. Dėl Všį „Raivintos ASK“ 2015-05-25 d. atsiųsto prašymo peržiūrėti
2015-05-23 d. Gargždų autokroso trasoje vykusių autokroso varžybų dokumentus ir įtraukti
komandą į komandinę varžybų įskaitą.
Gautas prašymas iš klubo Všį „Raivintos ASK“ prašymas, peržiūrėti Gargždų raj. vykusių
Regioninių autokroso bei Žemaitijos regiono autokroso I etapo varžybų rezultatus bei įtraukti
komandą į komandinę įskaitą, nes nebuvo įtraukta paskelbtuose oficialiuose varžybų rezultatuose.
Registracijos varžyboms metu ir iki jų pradžios komandos Všį „Raivintos ASK“ komandos
vadovas nepateikė komandinės paraiškos sekretoriatui.
Varžybose sekretoriate dirbusio vyr. laikininko nuomone, komandos vadovas prieš varžybas
nebuvo susipažinęs su reglamentais bei papildomais varžybų nuostatais, kuriuose yra aprašoma
komandinės paraiškos pristatymo tvarka: "Komandinėse paraiškose vairuotojų skaičius neribojamas.
Komandą gali sudaryti ir vienas vairuotojas. Komandos sudėtis pateikiama kiekvieno etapo
varžybose iki oficialios varžybų pradžios-atidarymo".
Taip pat, jau paskelbus rezultatus, komandos vadovas kreipėsi dėl komandos įtraukimo į
galutinę komandinę etapo įskaitą, tačiau elgėsi neetiškai ir emocionaliai.
Iki oficialių rezultatų paskelbimo į varžybų vadovą nebuvo kreiptasi ir nepateiktas joks
prašymas ar protestas.
Siūlyta: Šios komandos taškų neįtraukti į galutinę etapo komandų įskaitą, atsižvelgiant į
komandos Všį „Raivintos ASK“ vadovo nesusipažinimą su varžybas reglamentuojančiais
dokumentais ir nuostatais bei jo neetišką ir emocionalų elgesį.
Balsuota: „Už“ – 4 (vienbalsiai).

Nutarta: Šios komandos taškų neįtraukti į galutinę etapo komandinę įskaitą,
atsižvelgiant į komandos Všį „Raivintos ASK“ vadovo nesusipažinimą su varžybas
reglamentuojančiais dokumentais ir nuostatais bei jo neetišką ir emocionalų elgesį.
PRIDEDAMA:
1. VšĮ „Raivintos ASK“ prašymas kroso komitetui.

Viso protokolo su priedais lapų: 3
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