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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2019-03-19 

 
2019-03-19 

Viduklė 
 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2019-03-19 d. 16:00 val., kavinė „Nikola“, Viduklė, 
baigtas 2019-03-19 d. 18:00 val. 

 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai: Arvydas Galinis, Egidijus Česnelis, Raimundas Kukenys, 

Zenonas Sinkevičius, Ramūnas Vaitkūnas. 
Nedalyvavo: Algirdas Bilevičius. 

 
Posėdžio pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas. 

 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 

1. Dėl 2019 m. Baltijos šalių ralio-kroso, automobilių kroso čempionatų. 
2. Dėl 2018 m. čempionų ir prizininkų apdovanojimų taurių finansinio balanso. 
3. Dėl Latvijos atstovų atsiųsto prašymo dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato 
reglamento klasės Junior 1000. 
4. Dėl klubo VšĮ „Krosreidas“ sportininkų atsiųstų prašymų dėl sportininkų licencijų 
suteikimo. 
5. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato etapų viešinimo informaciniuose šaltiniuose 
naudojantis Tomo Markelevičiaus paslaugomis. 
6. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato 3-iojo etapo Vilkyčiuose, 08-24/25 
d. 
7. Kiti klausimai. 

 
1. KLAUSIMAS. Dėl 2019 m. Baltijos šalių ralio-kroso, automobilių kroso 

čempionatų.  
 
K. Gudžiūnas informavo, kad kovo 24 d. bus susitikimas su Latvijos pbei Estijos 

automobilių sporto federacijų atstovais aptarti šių čempionatų galutinius varžybų kalendorius, 
varžybų reglamentus bei automobilių techninius reikalavimus.  

Taip pat informavo, kad šalių Baltijos ralio-kroso čempionatas negalės vadintis 
čempionatu, o „taure“ ar kitaip. 

 
Nutarimų nepriimta. 
 
2. KLAUSIMAS. Dėl 2018 m. čempionų ir prizininkų apdovanojimų taurių finansinio 

balanso. 
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LASF iš taurių tiekėjo gavo pranešimą apie neapmokėtą sąskaitą už 2018 m. čempionų ir 
prizininkų taures. E. Česnelis informavo, kad skola jau yra sumažinta bei dar vyksta derybos su 
taurių tiekėju ir šis klausimas artimiausiu metu bus išspręstas.  
 

Nutarimų nepriimta. 
 
 

3. KLAUSIMAS. Dėl Latvijos atstovų atsiųsto prašymo dėl Lietuvos automobilių 
kroso čempionato reglamento klasės Junior 1000. 
 

Latvijos automobilių kroso Mini bagių klasės dalyvių tėvai, kurių vaikai pagal amžių jau 
neatitinka (ar greitu metu neatitiks) šios klasės reikalavimų, yra susidomėję Lietuvos automobilių 
kroso čempionato taurės Junior 1000 automobilių klase ir planuoja joje dalyvauti. 

Šių sportininkų atstovas atsiuntė prašymą leisti šioje klasėje dalyvauti sportininkams, kurie 
dar yra 10 metų amžiaus. 

 
Siūlyta: Kiekvieno Latvijos jaunojo sportininko atstovas (pareiškėjas) turės prieš sezoną 

atsiųsti LASF Kroso komitetui prašymą, kad būtų leista konkrečiam sportininkui startuoti Lietuvos 
automobilių čempionato Junior 1000 taurės klasėje, jam esant 10 metų amžiaus. 

Nepaisant to, turės LASF pateikti visus reikiamus dokumentus įprasta tvarka sportininko 
licencijai gauti (ar įtraukti į LASF pareiškėjo licenciją su latviška sportininko licencija). 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Kiekvieno Latvijos jaunojo sportininko atstovas (pareiškėjas) turės prieš 

sezoną atsiųsti LASF Kroso komitetui prašymą, kad būtų leista konkrečiam sportininkui 
startuoti Lietuvos automobilių čempionato Junior 1000 taurės klasėje, jam esant 10 metų 
amžiaus. 

Nepaisant to, turės LASF pateikti visus reikiamus dokumentus įprasta tvarka 
sportininko licencijai gauti (ar įtraukti į LASF pareiškėjo licenciją su latviška sportininko 
licencija). 
 

4. KLAUSIMAS. Dėl klubo VšĮ „Krosreidas“ sportininkų atsiųstų prašymų dėl 
sportininkų licencijų suteikimo. 

 
Iš klubo VšĮ „Krosreidas“ 3-jų narių gauti prašymai suteikti jiems D kategorijos 

sportininkų licencijas. 
 
Siūloma: Atsižvelgiant į šių sportininkų ankstesnę patirtį automobilių kroso varžybose ir 

tai, kad visi atliks teorinį žinių patikrinimą, pritarti šiems prašymams, su sąlyga, kad šių sportininkų 
pareiškėjas atsiųs bendrą pareiškėjo prašymą dėl licencijų suteikimo šiems sportininkams. 

 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: Atsižvelgiant į šių sportininkų ankstesnę patirtį automobilių kroso 

varžybose ir tai, kad visi atliks teorinį žinių patikrinimą, pritarti šiems prašymams, su sąlyga, 
kad šių sportininkų pareiškėjas atsiųs bendrą pareiškėjo prašymą dėl licencijų suteikimo 
šiems sportininkams. 
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5. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato etapų viešinimo 
informaciniuose šaltiniuose naudojantis Tomo Markelevičiaus paslaugomis. 

 
Siūloma: siūlyti Tomui Markelevičiui viešinti 2019 m. Lietuvos automobilių kroso 

čempionato etapus informaciniuose šaltiniuose, pateikiant informaciją prieš ir po varžybų, už tai 
jam sumokant 100,- Eur atlygį, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus tose varžybose. Pagal jo 
atsiųstą sąskaitą už paslaugas, mokama būtų iš LASF sąskaitos, į kurią kiekvienas čempionato etapo 
organizatorius (pagal Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamentą) turi pervesti po varžybų 
po 5,- Eur nuo kiekvieno dalyvio startinio mokesčio. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: siūlyti Tomui Markelevičiui 2019 m. automobilių kroso čempionato sezone 

naudotis jo paslaugomis viešinant čempionato visus etapus informaciniuose šaltiniuose, pateikiant 
informaciją prieš ir po varžybų, už tai jam sumokant 100,- Eur atlygį, nepriklausomai nuo dalyvių 
skaičiaus tose varžybose. Mokama būtų iš LASF sąskaitos, į kurią kiekvienas čempionato etapo 
organizatorius (pagal Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamentą) turi pervesti po varžybų 
po 5,- Eur nuo kiekvieno dalyvio startinio mokesčio. 

 
6. KLAUSIMAS. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato 3-iojo 

etapo Vilkyčiuose, 08-24/25 d. 
 
K. Gudžiūnas informavo, kad Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato 3-iojo etapo 

08-24/25 d. Vilkyčiuose nebus. 
 
Nutarimų nepriimta. 
 
7. KLAUSIMAS. Dėl mokesčio nuo kiekvieno Lietuvos regionų automobilių kroso 

taurės varžybų dalyvio šių varžybų etapų viešinimui informaciniuose šaltiniuose. 
 
Siūloma: Kai Lietuvos regionų automobilių kroso taurės varžybos vyksta kartu su 

Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybomis, nuo kiekvieno Lietuvos regionų automobilių 
kroso taurės dalyvio etape startinio mokesčio organizatorius perveda po 3,00 Eur į LASF sąskaitą, 
į Kroso komiteto fondą, kuris bus skirtas šių etapų reklamai informaciniuose šaltiniuose (straipsnių 
ir nuotraukų viešinimas). 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: Kai Lietuvos regionų automobilių kroso taurės varžybos vyksta kartu su 

Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybomis, nuo kiekvieno Lietuvos regionų 
automobilių kroso taurės dalyvio etape startinio mokesčio organizatorius perveda po 3,00 Eur 
į LASF sąskaitą, į Kroso komiteto fondą, kuris bus skirtas šių etapų reklamai informaciniuose 
šaltiniuose (straipsnių ir nuotraukų viešinimas). 

 
 
 
 




