
 

 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

LASF Teisėjų komiteto posėdžio, 

 PROTOKOLAS Nr.2019-01 

 2019-01-23  

 

LASF teisėjų komiteto posėdis pravestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis 

pradėtas 2019-01-17 d. 12:00 val.  Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Savanorių pr. 56, Kaune, 

baigtas 2019-01-22 17:00 val. 

 

Dalyvavo: 

Komiteto pirmininkas Š.Liesis, komiteto nariai G.Smetonis, D.Matulis, S.Stanaitis, S.Aukštkalnis, 

M.Mikuševičius, A.Bilevičius, V.Šlėderienė. 

Nedalyvavo:  G.Laukys 

Posėdžio pirmininkas – Š.Liesis 

  

Dienotvarkės klausimai: 

1. 2018 m. teisėjų komiteto ataskaitos tvirtinimas. 

Komiteto pirmininkas pristatė 2018 m. teisėjų komiteto darbo ataskaitą, kurį bus talpinama eilinio 

LASF suvažiavimo medžiagoje.  

 

Komitete priimtas sprendimas : 

Tvirtinti 2018 m. teisėjų komiteto darbo ataskaitą. 

Balsuota:  „UŽ“  vienbalsiai - 8 nariai. 

 

2. Dėl SKK pirmininko skyrimo 2019 m. I-am automobilių ralio etapui: 

Organizatorius raštiškai kreipėsi į teisėjų komitetą šioms varžyboms SKK pirmininku skirti 

tarptautinės kategorijos teisėją Arną Paliukėną. 

 

Komiteto priimtas sprendimas: 

Teisėjų komitetas skiria tarptautinės kategorijos teisėją Arną Paliukėną SKK pirmininku I-ame 

ralio čempionato etape. 

Balsuota: „UŽ“ vienbalsiai – 8 nariai. 

 

3. Dėl Garbės teisėjo vardo suteikimo: 

LASF senjorų komitetas kreipėsi tarpininkaujant suteikti Garbės teisėjo vardą sekantiems senjorams: 

- Anatolijus Jankūnas – 70 m. jubiliejus.  Pirmas atkurtos nepriklausomos LASF Prezidentas, 

reikšmingai prisidėjęs prie LASF pripažinimo FIA. 

- Albinas Andrašiūnas – 75 m. jubiliejus. Daugiametis techninės komisijos pirmininkas bei šios 

komisijos narys Lietuvoje bei Tarybų Sąjungoje organizuojamose automobilių sporto 

varžybose, atkūrus nepriklausomą LASF aktyviai dalyvavo kuriant techninės komisijos darbą 

reglamentuojančius dokumentus. 

- Eduardas Kalvaitis – 75 m. jubiliejus. „Starto“ klubo ilgametis teisėjas, dar dabar aktyviai 

dalyvaujantis klubo veikloje. 

-  

Komiteto priimtas sprendimas: 

Vadovaujantis LASF teisėjų komiteto darbo nuostatais suteikti Anatolijui Jankūnui, Albinui 

Andrašiūnui ir Eduardui Kalvaičiui LASF Garbės teisėjo vardą. 

Balsuota: „UŽ“ vienbalsiai – 8 nariai. 

 



4. 2019 m. teisėjų, galinčių dirbti CoC ir komisarais automobilių sporto varžybose sąrašo 

tvirtinimas: 

Komiteto priimtas sprendimas: 

Tvirtinti 2019 m. CoC ir komisarų, galinčių dirbti automobilių sporto varžybose, sąrašą. 

Balsuota: „UŽ“ vienbalsiai – 8 nariai. 

          

 

 

 

 

LASF teisėjų komiteto pirmininkas   Š.Liesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


