LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KROSO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 2017-06-23
2017-06-23
LASF Kroso komiteto posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el. paštu).
Kroso komiteto posėdis pradėtas 2017-06-23 d. 08:00 val., baigtas 2017-06-23 d. 12:00 val.
Dalyvavo:
Kroso komiteto pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas
Kroso komiteto nariai – Arvydas Galinis, Ramūnas Vaitkūnas, Raimundas Kukenys, Egidijus
Česnelis, Rimantas Poliakovas.
Posėdžio pirmininkas – Kazimieras Gudžiūnas.
Posėdžio sekretorius – Ramūnas Vaitkūnas.
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas:
1. KLAUSIMAS. Dėl ASK „Mūša Kross" prašymo, rekomenduoti sportininką Paulių Šniuką, LASF
sekretoriatui, kad būtų išduota D kategorijos nacionalinę kroso licenciją.
K. Gudžiūnas informavo, kad LASF Kroso komitetas gavo LASF nario „Muša Kross“ prašymą,
rekomenduoti, klubo sportininką Paulių Šniuką, LASF sekretoriatui, kad sportininkui būtu išduota nacionalinė
D kategorijos kroso vairuotojo licencija.
K. Gudžiūnas informavo, kad vadovaujantis LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo
taisyklių 59.3. punktu, sportininkas per paskutinius 24 mėn. turi dalyvauti ir klasifikuotis bent trijose „C
lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse, tos sporto šakos, varžybose.
Pirmininkas informavo, kad Paulius Šniukas 2015 m. dalyvavo Regioninių automobilių kroso
varžybų serijoje (C lyga). Minėtos serijos varžybose, sportininkas iš įvykusių 4 etapų – dalyvavo 3, tačiau
klasifikuotas buvo tik 2 etapuose, trečiame etape buvo neklasifikuotas, nes sugedo automobilis. Sportininkas
turi 2017 m. išduotą E kategorijos nacionalinę kroso licenciją. Pagal licencijų išdavimo tvarką sportininkui
trūksta vienų varžybų, kuriose būtų klasifikuotas, kad gautų D kategorijos nacionalinę licenciją.
Pirmininkas taip pat informavo, kad P. Šniukas, norėjo dalyvauti kroso pirmenybėse, Open klasėje,
tačiau pirmenybėse ši klasė nesusidaro. O tokia pati klasė yra kroso čempionate, minėto sportininko
automobilis atitinka čempionato techninius reikalavimus.
Pirmininkas pasakė, kad pagal LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisykles,
sportininkas privalo atlikti teorinių žinių patikrinimą, kurį atlieka LASF teisėjų komiteto paskirti asmenys,
jeigu sportininkas teorinių žinių patikrinimo neišlaikys, tai LASF sekretoriatas negalės išduoti minėtos
licencijos.
Pirmininkas siūlo, kad atsižvelgus į sportininko varžybinę patirtį, rekomenduoti LASF sekretoriatui,
išduoti Pauliu Šniukui nacionalinę D kategorijos kroso licenciją, bet su sąlyga, kad sportininkas išlaikys
teorinių žinių patikrinimą, pagal LASF nustatyta tvarką.
Siūloma: Rekomenduoti LASF sekretoriatui suteikti D kategorijos nacionalinę kroso licenciją
sportininkui Pauliui Šniukui, kai išlaikys teorinių žinių patikrinimą.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Rekomenduoti LASF sekretoriatui suteikti D kategorijos nacionalinę kroso licenciją
sportininkui Pauliui Šniukui, kai išlaikys teorinių žinių patikrinimą.
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