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Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

LASF Tarybos posėdžio 
PROTOKOLAS Nr. 2016-10 

2016-11-22 
 

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-11-22 d. (antradienis) 16:00 val., LASF patalpose, 
Draugystės g. 19, Kaunas, baigtas 21:15 val. 
 
 
Dalyvavo: 
 
LASF Prezidentas - Romas Austinskas. 
Komitetų pirmininkai: Šarūnas Liesis, Kazimieras Gudžiūnas (buvo iki 15 kl. imtinai), 
Evaldas Torrau, Valdas Jonušis, Arūnas Gudonis, Rimvydas Agurkis, Egidijus Janavičius, 
Maris Simson (dalyvauja nuo 3 kl.), Gediminas Grigaitis, Remigijus Antanavičius, Vladas 
Pleskovas (buvo iki 18 kl. imtinai). 
Nedalyvavo: Linas Ramoška, Benediktas Vanagas (balsavo raštu tik 16 kl.), Gintautas 
Firantas (balsavo raštu 2-14, 16-19 kl.). 
Taip pat dalyvavo: Viceprezidentas Jonas Dereškevičius, LASF generalinė sekretorė 
Renata Burbulienė, projektų vadovas Tadas Vasiliauskas, Ramūnas Čapkauskas ir 
Mindaugas Varža (tik 8 darbotvarkės klausime). 
 
Posėdžio pirmininkas – Romas Austinskas. 
Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė. 
 
Tarybos darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. 
 
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė, ar yra 
siūlymų Tarybos darbotvarkės papildymui. Siūlymų nebuvo. 
 
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
 

 
DARBOTVARKĖ: 
1. LASF skolininkai (R.Burbulienė). 
2. LASF pateiktos paraiškos 2017 metams LR Kūno kultūros ir sporto 

departamentui (KKSD) bei FIA. (T.Vasiliauskas) 
3. LASF elektroninės valdymo sistemos eiga. (T.Vasiliauskas) 
4.  Komandiruotės- (2016 m. spalio 7-8, Lisabonoje, Portugalijoje) „FIA 

Women in motorsport“ seminaro delegatės Gen. sekretorės  R.Burbulienės ataskaita.  
5. Komandiruotės- (2016 m. spalio 28-30 d.,  Osle, Norvegijoje)  FIA Europos 

regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą delegatų Projektų vadovo T. Vasiliausko ir 
kroso komiteto pirmininko K.Gudžiūno ataskaita.  

6. Dėl LASF sportininkų/teisėjų ir renginių draudimo. (R.Austinskas) 
7. „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“ jubiliejinio ir atminimo medalio 

įteikimo asmenims sąrašo tvirtinimas. (T.Vasiliauskas). 
8. Informacija dėl 2017 metų sporto šakų reglamentų. (Gen. sekretorė ir 

Komitetų pirmininkai). 
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9. 2017 metų LASF varžybų kalendoriaus svarstymas/tvirtinimas. (Gen. 
sekretorė ir Komitetų pirmininkai). 

10. Drag komiteto Klausimai:  
10.1. Pirmininko prašymai dėl Drag komiteto sudėties: 
a) Jono Žydelio; 
b) Ovidijaus Tylenio. 
10.2. Dėl Lietuvos Drag čempionato vykdymo. 
(A.Gudonis, R.Burbulienė). 
11. Ralio komiteto pirmininko teikimas patvirtinti naują komiteto narį Justiną 

Brokorių. (M.Simson). 
12. Dėl LASF Stebėtojų: 
12.1. Kroso stebėtojo 
12.2. Ralio stebėtojo 
13. Dėl LASF asocijuoto nario „Lietuvos Porsche klubas“ paskirtos baudos 

vykdymo. (R.Burbulienė). 
14. LASF Asocijuotų ir tikrųjų narių tvirtinimas (R.Burbulienė). 
15. Ralio saugumo apžvalga, organizatorių atsakomybė, baudos-

depozitas.(R.Antanavičius) 
16. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių 

(LASVOVT) bei jo priedų (VOS, Baudos ir kt.) 2017 metų projekto svarstymas/tvirtinimas.  
17. Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinių laipsnių suteikimo sportininkams 

nuostatų projektų svarstymas/tvirtinimas (R.Burbulienė). 
18. LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų projekto svarstymas/tvirtinimas. 

(T.Vasiliauskas). 
19. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo (sportininkams, teisėjams, 

Trasoms) taisyklių projekto svarstymas/tvirtinimas. (R.Burbulienė). 
20. Kiti klausimai: 
20.1. 4x4 komiteto pirmininko teikimas dėl komiteto narių pasikeitimo. 

(G.Grigaitis) 
20.2. LRČ apdovanojimų patirtos išlaidos ir jų kompensavimas (M.Simson) 
 

BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę. 
 
 
• Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 
 
1. LASF skolininkai . 
 

SIŪLYTA:  2016.11.18 dienai LASF skolingi: 
 
    
E
il
. 
N
r. 

Klubo (nario) pavadinimas Skola, Eur Pastaba 

1 Asociacija DOLCE MOTO 196,94 nuo 2014.12.17 
2 RS Motorsport klubas 300,00 nuo 2015.11.26 
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3 Tornada ASK 190,00 prizinis fondas 
4 Vilkyčiai ASK 240,00 mokestis FIA 
5 Kelmės ASK 403,80 surinktos baudos 
6 Slysk šonu VšĮ 159,00 vienkart.licenc. 
7 D 1 Sport VšĮ 249,00 vienkart.licenc. 
     
  1738,74  
    
 
Su visais skolininkais susisiekta, paraginta ne vieną kartą susimokėti. 
Asociacija DOLCE MOTO ir RS Motorsport klubas nėra LASF nariai.  Siūloma šias skolas 
dengti iš Drift komiteto lėšų, kol šie skolininkai nesumokės skolų. Visiems skolininkams 
neleisti tapti LASF nariais ir organizuoti varžybų kol nebus sumokėtos skolos LASF'ui. 
K.Gudžiūnas informavo, kad Vilkyčiai ASK skolą susitvarkys, kai tik išsiaiškins, kodėl buvo 
išrašytos dvi identiškos sąskaitos už Europos kroso čempionato organizavimą dėl ko ir 
susidarė skola. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Asociacijos DOLCE MOTO ir RS Motorsport klubo skolas padengti iš 
LASF Drift komiteto lėšų, kol šie skolininkai nesumokės skolų. Visiems skolininkams 
neleisti tapti LASF nariais ir organizuoti varžybų kol nebus sumokėtos skolos LASF'ui. 
 

 
2. LASF pateiktos paraiškos 2017 metams LR Kūno kultūros ir sporto 

departamentui (KKSD) bei FIA.  
 

INFORMUOTA:  Projektų vadovas T.Vasiliauskas informavo Tarybą, kad 2017 m. 
automobilių sporto administravimo finansavimui pateiktos dvi kasmetinės paraiškos į 
KKSD.  
Į FIA pateiktos dvi paraiškos finansuoti projektus, skirtus saugumui keliuose bei sporto 
valdymo efektyvumo gerinimui. Dėl pastarojo  projekto buvo gautas oficialus patvirtinimas 
iš FIA, kad šis projektas bus finansuojamas FIA ir LASF lėšomis. 
 

Klausimas informacinio pobūdžio, todėl pereita prie sekančio klausimo. 
 
3. LASF elektroninės valdymo sistemos eiga.  
 

INFORMUOTA: Projektų vadovas T.Vasiliauskas informavo Tarybą, kad nuo 2017  sausio 
1 d. visas LASF varžybų organizavimo procesas persikelia į E-LASF sistemą, kurioje 
komitetai ir organizatorius bendraus administruojant varžybas. Dar reikalingi keletą 
papildymų Organizavimo modulio, tikimąsi per gruodžio mėnesį sutvarkyti, bet kol kas 
sunku prognozuoti, nes programuotojai šiuo metu labai užimti. 
 

Klausimas informacinio pobūdžio, todėl pereita prie sekančio klausimo. 
 
4.  Komandiruotės- (2016 m. spalio 7-8, Lisabonoje, Portugalijoje) „FIA 

Women in motorsport“ seminaro delegatės Gen. sekretorės  R.Burbulienės ataskaita.  
 



! 4!

SIŪLYTA:  Ataskaita buvo prisegta susipažinimui. Ar yra klausimų? E.Janavičius uždavė 
klausimą, ar yra statistiniai konkretūs duomenys kiek yra sportininkų vyrų ir kiek moterų? 
Gen. sekretorė atsakė, kad visi duomenys yra federacijoje, tiek apie statistinius skaičius 
LASF sportininkų, tiek duomenys apie autosportininkus pasaulio ar europos mastu. Su šia 
informacija galima susipažinti federacijoje. Siūloma patvirtinti ataskaitą. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: patvirtinti R.Burbulienės pateiktą ataskaitą iš „FIA Women in 
motorsport“. 

 
5. Komandiruotės- (2016 m. spalio 28-30 d.,  Osle, Norvegijoje)  FIA 

Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą delegatų Projektų vadovo T. 
Vasiliausko ir kroso komiteto pirmininko K.Gudžiūno ataskaita.  

 
SIŪLYTA: Ataskaita buvo prisegta susipažinimui. Ar yra klausimų? R.Austinskas 
pasiteiravo ar K.Gudžiūnui pasisekė išspręsti savo klausimus NEZ kroso komitete. 
K.Gudžiūnas patvirtino, kad jo siūlomą pakeitimą dėl starto tvarkos NEZ kroso reglamente 
NEZ kroso komitetas priėmė. Siūloma patvirtinti ataskaitą. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: patvirtinti T.Vasiliausko ataskaitą iš FIA Europos regiono kongreso ir 
NEZ tarybos susirinkimo. 
 

 
6. Dėl LASF sportininkų/teisėjų ir renginių draudimo.  
 

SIŪLYTA:  R.Austinskas informavo, kad pasiūlymas apdrausti LASF sportininkus, teisėjus 
ir varžybų organizatorius buvo pateiktas visoms draudimo bendrovėms, veikiančioms 
Lietuvoje. Visą draudimo paketą ir geriausias sąlygas pateikė „If“ draudimo kompanija. 
Todėl nuo 2017 sausio 1 d. sportininkai, teisėjai ir varžybų organizatoriai už papildomą 
kainą galės įsigyti draudimą tiesiai iš LASF. 
Siūlyta patvirtinti gautas sąlygas iš „If“ draudimo kompanijos ir LASF Prezidentui pasirašyti 
sutartį. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Įgalioti LASF Prezidentą R.Austinską pasirašyti sutartį su „If“ draudimo 
kompanija dėl draudimo paslaugų suteikimo LASF sportininkams, teisėjams bei 
varžybų organizatoriams. Informuoti LASF narius el. būdu apie draudimo paslaugas ir 
sąlygas iki sezono pradžios. 

 
7. „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“ jubiliejinio ir atminimo medalio 

įteikimo asmenims sąrašo tvirtinimas.  
 

SIŪLYTA:  Patvirtinti fizinių ir juridinių asmenų sąrašą, kuriem bus įteiktas iki š.m. 
gruodžio 31 d. LASF jubiliejinis „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“ ar atminimo medalis. 
Sąrašas pridedamas. 
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BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti fizinių ir juridinių asmenų sąrašą, kuriem bus įteiktas iki š.m. 
gruodžio 31 d. LASF jubiliejinis „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“ ar atminimo 
medalis. 

 
8. Informacija dėl 2017 metų sporto šakų reglamentų.  
 

SIŪLYTA:  Gen. sekretorė informavo, kad sporto šakų reglamentų projektai yra atsiųsti, 
išskyrus 4x4  (Ralio reido ir Pravažumo reglamentai) bei Drifto reglamentai. Pateikti 
reglamentų projektai šiuo metu derinami Gen. sekretorės ir Teisėjų komiteto lygmenyje. 
Dėl Lietuvos ralio čempionato reglamento projekto kilo nepasitenkinimas iš sportininkų 
pusės. Dėl šio klausimo atvyko ir nori pasisakyti M.Varža ir R.Čapkauskas, kad Taryba 
išgirstų dėl ko sportininkai prieštarauja tam tikriems reglamento pakeitimams, kurie daromi 
likus 2 mėnesiams iki sezono pradžios. 
R.Čapkauskas paklausė M.Simson, kodėl reikia naikinti klases, kurios yra gausiausios L8 ir 
L9.  Žmonės ruošė automobilius naujam sezonui ir likus 2 mėnesiams iki sezono pradžios 
daromi tokie pakeitimai, kurie sumažina galimybę sportininkams varžytis dėl prizinių 
pozicijų. Sportininkų bendruomenė taip pat išsakė nepasitenkinimą, kad nebuvo šauktas 
susirinkimas ir visiems išaiškintas naujas reglamentas su būsimais pakeitimais. Pakeitimai 
tiesiogiai susiję su finansiniais kaštais. Technika yra sportininkų bazė ir turtas, todėl 
privaloma kalbėtis, o ne spręsti vienašališkai. M. Varža pridūrė, kad su lietuviškais 
biudžetais negalima daryti tokių staigių pokyčių reglamentuose. Mes investuojam į techniką, 
kuria sportininkai startuos ir staiga sumažinama galimybė tapti prizininku. Už viso to yra 
daug ir kitų sudedamųjų dalių: rėmėjai ir kitos suinteresuotos pusės, ir taip paprastai 
negalima vieną puslapį užversti, kitą atversti.  
V. Pleskovas pažymėjo, kad judėti link europos ir į ją lygiuotis, tai vienareikšmiškai reikia, 
bet žingsnis po žingsnio, šviečiant ir supažindinant visuomenę. Mūsų laikais Ralio komitetas 
dėl tokių dalykų rinkdavosi su sportininkais susirinkimuose ir spręsdavo problemas. 
R.Austinskas priminė M.Simson, kad jis ragino ne vieną kartą organizuoti išplėstinį 
susirinkimą su sportininkais. 
M.Simson informavo, kad Ralio komitetas paskelbė LRČ reglamento projektą ir nurodė, kad 
pastabas visi gali teikti el.paštu. Buvo gauti trys el.laiškai. Ralio komitetas betarpiškai 
bendrauja su sportininkais telefonu ir aiškina reglamento pakeitimus ir neprieštarauja su 
sportininkais susitikti gyvai bei kviečia R.Čapkauską ir M.Varžą-Ralio komitetas renkasi 
lapkričio 25 d. 18 val. Vilniuje dėl LRČ aptarimo. 
V.Pleskovas paragino, kad Ralio komitetas turi susitikti su sportininkais penktadienį. 
M. Simson pažymėjo, kad LRČ reglamentas neteisingai suinterpretuotas. 
R.Austinskas pabrėžė, kad sportininkų noras yra vienas susitikt ir aptart reglamentą, todėl 
M.Simson įpareigotas priimti suinteresuotus sportininkus lapkričio 25 d. 18 val. Vilniuje . 
 
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Įpareigoti Ralio komitetą susitikti su suinteresuotais sportininkais dėl 
LRČ reglamento lapkričio 25 d. 18 val. Vilniuje. 
Sporto šakos, kurios neatsiuntė reglamentų privalo atsiųsti Gen. sekretorei iki lapkričio 
25 d. 12 val. 

 
9. 2017 metų LASF varžybų kalendoriaus svarstymas/tvirtinimas.  
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SIŪLYTA:  2017 m. varžybų preliminarus kalendorius pridedamas. Siūloma patvirtinti 
preliminarų 2017 m. varžybų kalendorių, kuris gali būti koreguojamas iki oficialaus 
kalendoriaus paskelbimo dienos- 2017 m. vasario 1 d. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti preliminarų 2017 m. varžybų kalendorių, kuris gali būti 
koreguojamas iki oficialaus kalendoriaus paskelbimo dienos- 2017 m. vasario 1 d. 
(LASK 19.1.1). 
 

 
10. Drag komiteto klausimai:  
10.1. Pirmininko prašymai dėl Drag komiteto sudėties: 
a) Jono Žydelio; 
 

SIŪLYTA:  Drag komiteto pirmininkas teikia tvirtinti Tarybai komiteto nario J.Žydelio 
pašalinimą. Prašymas pridedamas. 
J.Žydelis nesutinka su šiuo sprendimu ir savo paaiškinimus pateikė Drag komiteto posėdžio 
metu, pavadindamas juos asmeninių sąskaitų suvedinėjimu. 
Dar du komiteto nariai komiteto posėdyje informavo, kad jei J.Žydelis bus pašalintas iš 
komiteto narių, jie taip pat pasitrauks iš komiteto. 
Gen. sekretorė informavo, kad J.Žydelis yra aktyvus komiteto narys, komitete vienintelis 
kartu su A.Tikniumi rengia Drag sporto šakos dokumentaciją, turi daug patirties ir 
kompetencijos Drag varžybose (dirba teisėju, varžybų vadovu) šioje srityje.  Š.Liesis taip pat 
pažymėjo, kad J.Žydelis turi daug patirties ir yra kompetentingas Drag teisėjas. R.Austinskas 
pabrėžė, kad opozicija komitete yra sveikintinas dalykas ir su ja nereikia susidoroti, reikia 
išgirsti įvairių nuomonių ir priimti sprendimus geriausius autosportui. 
 
Drag komiteto pirmininkas siūlo patvirtinti J.Žydelio pašalinimą iš narių. 
 
BALSUOTA:  
 „UŽ“ - 3 ( M.Simson, G. Firantas, A. Gudonis). 
 
„Prieš“- 10. 
„Susilaiko“- 1 (E. Janavičius) 
 
NUTARTA: Nepritarti Drag komiteto pirmininko siūlymui pašalinti J.Žydelį iš Drag 
komiteto narių. 

 
b) Ovidijaus Tylenio. 
 

SIŪLYTA:  Drag komiteto pirmininkas teikia tvirtinti naujo komiteto nario Ovidijaus 
Tylenio kandidatūrą. Prašymas su kandidato trumpa dosje pridedamas. Siūloma patvirtinti 
naują Drag komiteto narį Ovidijų Tylenį. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti naują Drag komiteto narį Ovidijų Tylenį. 

 
10.2. Dėl Lietuvos Drag čempionato vykdymo. 



! 7!

 
SIŪLYTA:  Drag komiteto posėdžio 2016-11-17 metu buvo nagrinėjamos paraiškos 
organizuoti 3 Lietuvos drag čempionato etapus. Vienintelę Paraišką organizuoti 3 Drag 
čempionato etapus pateikė LASF narys MB Renkinas.  
Komitete vyko diskusija. Buvo pripažinta, kad 2016 metais šio organizatoriaus 
suorganizuotas Lietuvos čempionato etapas Drag Fest, buvo aukšto lygio. Tačiau dalis 
komiteto narių, dėl asmeninių priežasčių, nubalsavo Prieš Paraiškos patvirtinimą, 
nepateikdami jokių objektyvių priežasčių, tik asmenines. Balsai balsuojant už šį klausimą 
pasiskirstė 4-prieš (Pirmininkas balsavo dukart, kadangi komitete lyginis narių skaičius), 3-
už. 
 
Tarybos nariai pateikė prašymą A.Gudoniui paaiškinti objektyvias priežastis, kodėl 
netvirtinamas MB „Renkinas“ organizatoriumi. Objektyvių priežasčių pateikta nebuvo. 
R.Austinskas paragino Drag komiteto pirmininką, palikti visus asmeniškumus ir daryti viską, 
kad Lietuvos drag čempionatas įvyktų. Bei pažymėjo, kad yra įvairių kontrolės būdų 
organizatoriui pažaboti: depozitas, LASF stebėtojai ir pan. 
 
Siūloma grąžinti šį klausimą komitetui, kuris įpareigotas nustatyti, LASF 
reglamentuojantiems dokumentams neprieštaraujančias sąlygas organizatoriui- MB Renkinas 
(Pvz. depozito nustatymas, nepriklausomų LASF stebėtojų (Iš SVO ir Teisėjų komiteto) 
paskyrimas varžyboms ir pan.), kad jis galėtų vykdyti šiuos tris Drag čempionato etapus. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Įpareigoti Drag komitetą patvirtinti MB „Renkinas“ Paraišką organizuoti 
Paraiškoje nurodytus 3 Lietuvos Drag čempionato etapus ir įtraukti į varžybų 
kalendorių, nustatyti organizatoriui depozitą. Paskirti du nepriklausomus LASF 
Stebėtojus visiems 3 LDČ etapams: SVO delegatą- R.Antanavičių ir LASF stebėtoją -
Š.Liesį, kuriems už darbą įsipareigoja apmokėti MB „Renkinas“. 

 
11. Ralio komiteto pirmininko teikimas patvirtinti naują komiteto narį 

Justiną Brokorių. 
 
SIŪLYTA:  Ralio komiteto pirmininkas teikia Tarybai tvirtinti naują Ralio komiteto narį- 
Justiną Brokorių, kuris  autosportu domisi ir dalyvauja nuo 1999 m., 2004-2006 važiavo 
S2000 (Dabar SG iki 2l) klasėje, 2007-2008 N4 klasėje. Šiuo metu dalyvauja įvairiuose 
autosporto projektuose, varžybų organizavime. 
 
Siūloma patvirtinti naują Ralio komiteto narį Justiną Brokorių. Sutikimas eiti pareigas yra. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ -13. 
                          „PRIEŠ“- 1 (Š. Liesis). 
 
NUTARTA: Patvirtinti naują Ralio komiteto narį Justiną Brokorių. 

 
12. Dėl LASF Stebėtojų: 
 
12.1. Dėl Kroso stebėtojo 

INFORMUOTA: Gen. sekretorė informavo, kad kroso paskirtas LASF stebėtojas, nesilaikė 
LASVOVT, nepateikė LASF sekretoriatui ataskaitų, pateiktose ataskaitos klaidos datose ir 
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pan. LASF moka stebėtojams atlyginimus, tai nori gauti kokybiškas, tvarkingas ir laiku 
ataskaitas. Varžybų metu LASF stebėtojas turi atrodyti ir elgtis reprezentatyviai. Prašoma 
komiteto padirbėti šiuo klausimu su būsimais stebėtojais. 

 
Klausimas informacinio pobūdžio, todėl pereita prie sekančio klausimo. 

 
 
12.2. Dėl Ralio stebėtojo 
 

SIŪLYTA:  2016-11-14 gauta Ralio LASF stebėtojo Reinio Poznaks sąskaita už suteiktas 
paslaugas Lietuvos ralio čempionato metu. Sąskaitos suma- 1197,90 eur. 
 
Gen. sekretorė informavo, kad ataskaitos nebuvo pateiktos laiku, o LASF administracija, jų 
negavo iš viso (kaip numato LASVOVT), tik Ralio komitetas. Dėl sąskaitos pagrįstumo: 
 
-  Protokolu 2016-01-26 Nr. 1, Taryba patvirtino 100 eur/dieną atlygį. 
 
- Protokolu 2016-06-10 Nr. 7. Maris patvirtino, kad Žemaitijos ralyje stebėtojas nekainuos, 
nes jis ten dirbs komisaru. 
 
- Kad mokėsim prie atlyginimo + už kurą nebuvo sutarta/pažymėta. Nors suprantama, kad 
100 eurų yra tik užmokestis už darbą, nes priešingai nieko neliktų, jei turėtų iš tos sumos dar 
ir kurą pilti. 
 
Pavyzdžiui 2015 metais visas Ralio sezono stebėtojo atlyginimas buvo 203 Eur; 2014 m. -
484 eur. 
 
 
Atsižvelgiant į tai: 
 
Siūloma nepatvirtinti LASF Stebėtojo pateiktos sąskaitos ir pavesti Ralio komiteto 
pirmininkui, kuris derėjosi su juo dėl darbo sąlygų, kad sąskaita neatitinka Tarybos 
patvirtintų LASF stebėtojo darbo sąlygų ir sąskaita būtų perskaičiuota, remiantis priimtais 
Tarybos sprendimais dėl apmokėjimo. 
 
 
BALSUOTA:  „UŽ“- 14 
 
NUTARTA: Nepatvirtinti LASF Stebėtojo pateiktos sąskaitos ir pavesti Ralio komiteto 
pirmininkui, kuris derėjosi su juo dėl darbo sąlygų, kad sąskaita būtų peržiūrėta ir 
perskaičiuota, remiantis priimtais Tarybos sprendimais dėl apmokėjimo. 
 

 
13. Dėl LASF asocijuoto nario „Lietuvos Porsche klubas“ paskirtos baudos 

vykdymo.  
 

SIŪLYTA:  Lietuvos Porsche klubui buvo išsiųstas išrašas iš Tarybos protokolo apie 
paskirtą baudą ir sumokėjimo terminas. Buvo kalbėta telefonu kelis kartus su vadovu Justinu. 
Iki nurodytos datos „Lietuvos Porsche klubas“ nesumokėjo baudos. 2016-11-21 d. gautas 
oficialus raštas iš „Lietuvos Porsche klubas“, kad neturi pinigų ir prašo Tarybos leisti 
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sumokėti baudą iki 2017 gruodžio 31 d. 

Siūloma, netenkinti „Lietuvos Porsche klubas“ prašymo ir remiantis LASF įstatų 5.5.3. 
„Vykdyti Suvažiavimo, Tarybos ir kitų LASF organų sprendimus/nutarimus, jeigu tai 
neprieštarauja šių Įstatų 1.3. p. išvardintiems norminiams aktams.“ nutraukti narystę, 
remiantis Įstatų  5.8.2. p. „Kai Asocijuotas narys nesilaiko šių Įstatų;“ ir nepriimti į narius 
kol nebus sumokėta paskirta bauda. 

 
BALSUOTA: „UŽ“- 8 
                         „PRIEŠ“- 6 (Š. Liesis, E. Torrau, G.Grigaitis, K.Gudžiūnas, V. Jonušis, 
R.Antanavičius). 
 

NUTARTA: Netenkinti „Lietuvos Porsche klubas“ prašymo. Nuo šio Tarybos 
sprendimo priėmimo dienos, remiantis LASF Įstatų 5.5.3 ir 5.8.2. p. nutraukti 
„Lietuvos Porsche klubas“ LASF narystę ir nepriimti į LASF narius kol nebus 
sumokėta paskirta bauda. 

 
14. LASF Asocijuotų ir tikrųjų narių tvirtinimas. 

SIŪLYTA:  Patvirtinti Asocijuotų ir Tikrųjų narių prašymus tapti LASF nariais: 
 
Asocijuotas narys: Vadovas 

VšĮ BMW Motorsport Team LT Edvinas Arkušauskas 

Dakaras LT VšĮ Antanas Juknevičius 

  

Tikrasis narys: Vadovas 

Pitlane UAB Benediktas Vanagas 

  

 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti Asocijuotų ir Tikrųjų narių prašymus tapti LASF nariais: 
 
Asocijuotas narys: Vadovas 

VšĮ BMW Motorsport Team LT Edvinas Arkušauskas 

Dakaras LT VšĮ Antanas Juknevičius 

  

Tikrasis narys: Vadovas 

Pitlane UAB Benediktas Vanagas 
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15. Ralio saugumo apžvalga, organizatorių atsakomybė, baudos-depozitas.  

SIŪLYTA:  SVO komiteto pirmininkas pateikė LRČ etapų ataskaitą (pridedama).  
Pasiūlė Tarybai patvirtinti 2017 m. LRČ sezonui SVO delegatą, remiantis LASVOVT 27 str. 
12 p. 13). R.Antanavičius pabrėžė, jog LASF SVO delegatas federacijai nieko nekainuos. 
SVO delegato funkciją atliks SAF B ekipaže važiuojantis teisėjas, kuris turi laisvesnį grafiką. 
SVO komitetas jau patikrino šį sezoną, kad tokias dvi pareigas vienas žmogus gali atlikti ir 
užpildyti SVO stebėtojo anketą. Už SAF B teisėją apmoka organizatorius. 
Taryboje diskutuota apie SVO delegato galias varžybų metu ir pasiūlyta iš SVO reglamento 
bei LASVOVT pašalinti SVO delegato teisę sustabdyti varžybas iki 30 min. (LASVOVT 27 
str. 13.3) ). 
 
BALSUOTA:  „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: 2017 m. LRČ sezonui patvirtinti LASF SVO delegatą (SAF B ekipaže 
važiuojantį teisėją). 
Iš SVO reglamento bei LASVOVT pašalinti SVO delegato teisę sustabdyti varžybas iki 
30 min. (LASVOVT 27 str. 13.3)). 
 

 
16. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo 

taisyklių (LASVOVT) bei jo priedų (VOS, Baudos ir kt.) 2017 metų projekto 
svarstymas/tvirtinimas.  
 
SIŪLYTA:  Patvirtinti naujos redakcijos LASVOVT ir jo Priedus (pridedami). 
Šio klausymo svarstymą nukelti į 2016-11-28 d. Tarybos posėdį. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Šio klausymo svarstymą nukelti į 2016-11-28 d. Tarybos posėdį. 
 

 
17. Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinių laipsnių suteikimo 

sportininkams nuostatų projektų svarstymas/tvirtinimas. 
 
SIŪLYTA:  Patvirtinti Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinių laipsnių suteikimo 
sportininkams nuostatų projektą, kuris įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. (projektas 
pridedamas). 
 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Atsižvelgiant į E.Janavičiaus ir G.Grigaičio pastabas, patvirtinti Lietuvos 
automobilių sporto kvalifikacinių laipsnių suteikimo sportininkams nuostatų projektą, 
kuris įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. (projektas pridedamas). 
 

 
18. LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų projekto 

svarstymas/tvirtinimas.  
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SIŪLYTA:  Patvirtinti LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų projektą, kuris įsigalios 
nuo 2017 sausio 1 d. (projektas pridedamas). 
 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatų projektą, kuris 
įsigalios nuo 2017 sausio 1 d. (projektas pridedamas). 

 
19. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo (sportininkams, 

teisėjams, Trasoms) taisyklių projekto svarstymas/tvirtinimas.  
 
 
SIŪLYTA:  V.Jonušis informavo, kad klausimas dėl Kartingų licencijų išdavimo per LASF 
nebuvo diskutuotas su Lietuvos Kartingo federacija, todėl negali būti tvirtinamas šiose 
Taisyklėse. Gen. sekretorė informavo, jog lapkričio 8 d. Lietuvos Kartingo federacijai buvo 
išsiųstas oficialus raštas pradėti pokalbį šiuo klausimu, tačiau jokio atsakymo negauta. Rašte 
informuota, kad Lietuvos kartingo federacija turi susitvarkyti juridinę licencijų išdavimo 
pusę. LASF siūlo visas kartingo licencijas išduoti per E-LASF sistemą. 
 
Tarybos nariai pasiūlė federacijų lygmenyje aptarti šį klausimą. V. Jonušį paragino atsakyti į 
LASF siųstą raštą. 
 
 
Siūloma „LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo Taisyklių “ klausymo 
svarstymą nukelti į 2016-11-28 d. Tarybos posėdį. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo Taisyklių klausymo 
svarstymą nukelti į 2016-11-28 d. Tarybos posėdį. 

 
20. Kiti klausimai: 
20.1.  4x4 komiteto pirmininko teikimas dėl komiteto narių pasikeitimo.  
 
 

SIŪLYTA: G.Grigaitis informavo, kad keičia 4x4 komiteto sudėtį. J. Juodytę ir A. Igliuką 
keičia A. Saplys ir V. Paškevičius. Sutikimai eiti pareigas yra. 
 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti 4x4 komiteto narius A.Saplį ir V. Paškevičių, vietoj J.Juodytės 
ir A.Igliuko. 

 
20.2.  LRČ apdovanojimų patirtos išlaidos, jų kompensavimas.   
 

SIŪLYTA: M.Simson informavo, kad sezono uždarymui naudojamos lėšos, surinktos iš 
LRČ dalyvių mokesčių, o už juos reikia apdovanoti ir B ir C lygas, kurios neprisideda 
finansiškai. LASF surinktas biudžetas 2016 m. skirtas Lietuvos ralio apdovanojimams yra 
4225 Eur, o realūs renginio organizavimo kaštai sudaro 4568,74Eur, vienbalsiai nuspręsta 
RK teikti LASF Tarybos svarstymui klausimą dėl to, kad Lietuvos ralio apdovanojimų 
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organizavimo biudžeto skirtumą (343,74Eur.) įtraukti į kitų metų LASF RK biudžetą 
renginio organizavimui ir kitąmet grąžinti. 

 
BALSUOTA: „UŽ“ - vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Lietuvos ralio apdovanojimų organizavimo biudžeto skirtumą 
(343,74Eur.) įtraukti į kitų metų LASF RK biudžetą renginio organizavimui ir kitąmet 
grąžinti. 

 
 

Kitų klausimų nėra. 
 

PRIDEDAMA:  
 

 
Viso protokolo lapų: 12 

 
 

Posėdžio pirmininkas     R. Austinskas 
 

 
 
                     Posėdžio sekretorė     R. Burbulienė 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


