Lietuvos automobilių sporto federacija
Revizijos komisijos posėdžio
Protokolas Nr. 2016‐01
2016 m. balandžio 14 d.

Revizijos komisijos (RK) posėdis įvyko Vilniuje, Ukmergės g. 223.
Posėdžio pradžia: 18:00 val.
Dalyvavo: revizijos komisijos pirmininkė Neringa Simson (NS) bei komisijos nariai: Agnė Vičkačkaitė‐
Lauciuvienė (AVL) ir Mantas Babenskas (MB).
Posėdžio pirmininkė: Neringa Simson
Posėdžio sekretorius: Mantas Babenskas
Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl LASF etikos ir drausmės komisijos darbo bei sudėties
2. Dėl SVO reglamento prieštaravimo Lietuvos ralio čempionato reglamentui.
3. Dėl bendrųjų LASF revizijos komisijos darbo principų.
4. Dėl sportinių komitetų darbo nuostatų korekcijos.
Svarstyti klausimai:
1. Dėl LASF etikos ir drausmės komisijos darbo bei sudėties.
Revizijos komisijos narys bei LASF ralio komiteto narys MB informavo, kad šiai dienai LASF etikos ir drausmės
komisija (LASF EDK) yra neišnagrinėjusi mažiausiai keturių jai pateiktų prašymų, kalbant vien apie su raliu
susijusių LASF bei jos administracijos narių pateiktas iniciatyvas, o kai kurių galimai net nepradėjusi nagrinėti.
Anot jo, tokia situacija iš dalies susiklostė ne tik dėl galimo LASF EDK neveiklumo, bet ir todėl, kad LASK Etikos
ir drausmės kodekse nėra numatyti jokie terminai, per kuriuos ji turi išnagrinėti skundus. MB pridūrė, kad iki
šiol, kol LASF EDK nebuvo pateikta realių prašymų, tol neišryškėjo, kad dalis jos narių galimai nenori svarstyti
asmenų, kuriuos pažįsta, norėdami nesusigadinti santykių. NS ir AVL į šį argumentą atsakė, kad tokioje
nedidelėje organizacijoje kaip LASF neįmanoma rasti nesusijusių asmenų ir tai taip pat galioja kitoms
komisijoms bei komitetams. Prieita bendros išvados, kad nešališkumui pasiekti galima dviem būdais: arba
komisiją turi sudaryti asmenys, kurie arba būtų pakankamai profesionalūs ir sugebėtų nagrinėti skundus
nepriklausomai nuo pažinčių, arba ją turi sudaryti nepriklausomi asmenys: ne esami ar buvę lenktynininkai,
organizatoriai, teisėjai, komandų nariai ir kt.
Bendru sutarimu nutarta: patekti pasiūlymus LASF administracijai persvarstyti, kaip galima būtų reformuoti
etikos ir drausmės komisiją, kad ji būtų nešališka ir efektyvi institucija.
2. Dėl SVO reglamento prieštaravimo Lietuvos ralio čempionato reglamentui.
NS informavo, jog yra prieštaravimų tarp 2016 m. Lietuvos ralio čempionato (LRČ) reglamento bei Lietuvos
automobilių sporto Saugaus varžybų organizavimo (SVO) reglamento. LRČ reglamento 7.2. punkte ralio greičio
ruožų kilometražas išskirtas į vienos ir dviejų dienų ralių ir yra atitinkamai intervaluose tarp 80 – 110 km bei
100 – 150 km. SVO reglamento XI. Skyriaus 1.1. punkte ralio trasos ilgis nurodomas intervale nuo 100 iki 130
km.
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NS pasiūlė pasiūlyti saugių varžybų organizavimo komitetui SVO reglamente ištaisyti arba kur įmanoma,
pateikti nuorodas į LRČ reglamentą, kad ateityje būtų išvengta skirtingos informacijos norminiuose
dokumentuose.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
3. Dėl bendrųjų LASF revizijos komisijos darbo principų.
NS pasiūlė sukurti maksimalų neoficialų terminą (kadangi oficialiai apibrėžto kol kas nėra), per kiek laiko RK turi
išnagrinėti prašymus. MB atsakė, kad tai yra keblus uždavinys, kadangi nelygu, koks klausimas yra
sprendžiamas: vieną galima išnagrinėti vieno posėdžio metu, o kitam gali prireikti ilgos analizės, tačiau aiškus
terminas bet kokiu atveju yra būtinas. Po vykusių diskusijų nutarta, kad optimalus laikas, per kurį RK turi
išnagrinėti prašymą yra 1 mėnuo.
MB taip pat paminėjo, kad LASF ralio komitetas turi bendrą komunikacijos kanalą – el. paštą rk@lasf.lt, kuris
gerai veikia komiteto komunikacijai su autosporto bendruomene. Jis pasiūlė bendrą komunikacijos kanalą
turėti ir revizijos komisijai. Siekiant išvengti bendro akronimo su ralio komitetu, el. pašto adresas būtų:
revizijoskomisija@lasf.lt. Jį sukurti galima būtų vėliausiai gegužės 1 dieną.
MB taip pat pasiūlė, kad šį el. pašto adresą komitetai ir kitos LASF institucijos informaciniais tikslais pridėtų prie
adresatų, kuomet siunčia LASF protokolus ir kitus patvirtintus dokumentus patalpinti svetainėje lasf.lt.
Bendru sutarimu pasiūlymams pritarta: RK prašymo išnagrinėjimo maksimalus terminas laikomas 1 mėnuo.
RK komunikacijos kanalas el. paštu nuo gegužės 1 dienos taps adresas revizijoskomisija@lasf.lt. Šį el. paštą
prie adresatų pridėti bus prašomi visi komitetai ir kitos LASF institucijos, kuomet siųs savo posėdžių
protokolus talpinimui svetainėje lasf.lt.
4. Dėl sportinių komitetų darbo nuostatų korekcijos.
MB pasiūlė detaliau išnagrinėti LASF komitetų darbo nuostatų pakeitimų (LASF tarybos 2015‐11‐17 posėdžio
protokolas Nr. 2015‐21, 10 klausimas) įtaką nešališkumo principams federacijoje. Anot jo, skubotai ir, tikėtina,
tinkamai neapsvarsčius buvo pakeisti sporto šakų komitetų nuostatų 11.11. punktai, pagal kuriuos komitetams
atimta galimybė skirti LASK nustatytas nuobaudas varžybose teisėjavusiems teisėjams. Anot komisijos nario,
dėl to gali įvykti interesų konfliktai: savo įgaliotų asmenų darbą vertina tik teisėjų komitetas. Taip pat sportiniai
komitetai praranda ilgą laiką galiojusią prevencinių priemonių teisėjų darbui vertinti galimybę, tokiu būdu nėra
skatinamas tobulėjimas ir nuomonių įvairovė federacijos viduje.
MB pasiūlė apie tai informuoti LASF generalinę sekretorę‐teisininkę ir LASF Tarybą, kad pastarieji įvertinę visas
aplinkybes dar kartą apsvarstytų punktą, sukeliantį minėtą interesų konfliktą.
Balsuota: „už“: 3, „prieš“: 0.
Nutarta: informuoti LASF generalinę sekretorę‐teisininkę ir LASF tarybą apie LASF tarybos 2015‐11‐17
posėdžio protokolo Nr. 2015‐21, 10 klausimo pakartotinį svarstymą, atsižvelgiant į revizijos komisijos
rekomendaciją, išdėstytą šiame protokole.

LASF revizijos komisijos posėdžio protokolas

2/2

