
	  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2019-04-17 

 
2019-04-17 

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

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2019-04-17 d. 12:00 val., baigtas 2019-04-17 d. 17:00 val. 
 
Dalyvavo:  
Kroso komiteto pirmininkas: Kazimieras Gudžiūnas 
Kroso komiteto nariai: Arvydas Galinis, Egidijus Česnelis, Raimundas Kukenys, 

Ramūnas Vaitkūnas. 
Nedalyvavo: Zenonas Sinkevičius, Algirdas Bilevičius. 
 
Posėdžio pirmininkas - Kazimieras Gudžiūnas 
Posėdžio sekretorius - Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 
 

1. KLAUSIMAS. Dėl varžybų komisaro delegavimo kiekvienoms 2019 m. Lietuvos 
automobilių kroso čempionato varžyboms.  

LASF Kroso komitetas, vadovaujantis LASVOVT turi deleguoti į kiekvieną 2019 m. 
Lietuvos automobilių kroso čempionato varžybų etapą Varžybų komisarą. 

Siūlyta: pateikti LASF Kroso komiteto patvirtintą Varžybų komisarų sąrašą, komitetas 
neprieštarauja, kad iš šio sąrašo varžybų organizatorius gali rinktis komisarą, kuris būtų deleguotas 
nuo komiteto. 

Nuo LASF kroso komiteto į varžybas deleguotų varžybų komisarų sąrašas: 
1. Aukštkalnis Stanislovas; 
2. Gudžiūnas Kazimieras 
3. Vitkus Levonas 
4. Vedeikis Leonas 
5. Torrau Evaldas 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 

Nutarta: pateikti LASF Kroso komiteto patvirtintą Varžybų komisarų sąrašą, 
komitetas neprieštarauja, kad iš šio sąrašo varžybų organizatorius gali rinktis komisarą, 
kuris būtų deleguotas nuo komiteto. 

Nuo LASF kroso komiteto į varžybas deleguotų varžybų komisarų sąrašas: 
1. Aukštkalnis Stanislovas; 
2. Gudžiūnas Kazimieras 
3. Vitkus Levonas 
4. Vedeikis Leonas 
5. Torrau Evaldas 
 
 
 



	  

2. KLAUSIMAS. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento punkto 
korekcijos.  

  
Punkte 3.3 nurodoma nauja klasė „Buggy RWD“: 

3.3  Privalomi startiniai numeriai: 
·     Super Cars – nuo 1 iki 99 
·     Buggy 1600 – nuo 101 iki 199 
·     2000 Super– nuo 201 iki 299 
·     OPEN 4500 (kartu su Super Cars) – nuo 301 iki 399 (Super Cars – nuo 1 iki 99) 
·     Super 1600 – nuo 401 iki 499 
·     Junior 1000 – nuo 501-599 
·     Buggy RWD – nuo 1-99 
 

 Tačiau punkte 4.1 ji nėra įtraukta: 

4 .      ČEMPIONATO AUTOMOBILIAI 
4.1       Lietuvos automobilių kroso čempionatas vykdomos komandinėje ir asmeninėje 
įskaitoje tokiose klasėse: 
·  Super 1600 – gali dalyvauti sportininkai nuo 16 metų arba su tėvų sutikimu ir Kroso komiteto 
pritarimu – nuo 14 metų; 
·  2000 Super – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų arba su tėvų sutikimu ir Kroso komiteto 
pritarimu – nuo 16 metų; 
·  OPEN (ir Super Cars) – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Super Cars – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Buggy 1600 – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Junior 1000 – gali dalyvauti sportininkai nuo 11 iki 16 metų imtinai.  

  
  
Siūloma: koreguoti 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento 

punktą 4.1: 
4.1     Lietuvos automobilių kroso čempionatas vykdomos komandinėje ir asmeninėje įskaitoje 
tokiose klasėse: 
·  Super 1600 – gali dalyvauti sportininkai nuo 16 metų arba su tėvų sutikimu ir Kroso 
komiteto pritarimu – nuo 14 metų; 
·  2000 Super – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų arba su tėvų sutikimu ir Kroso 
komiteto pritarimu – nuo 16 metų; 
·  OPEN (ir Super Cars) – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Super Cars – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Buggy 1600 – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Junior 1000 – gali dalyvauti sportininkai nuo 11 iki 16 metų imtinai. 
·  Buggy RWD – gali dalyvauti sportininkai nuo 16 metų. 
 

Bei papildyti punktą: 
5.7.4 Esant  vienodai komandinių taškų sumai etape, pirmumą turi komanda, kurios sportininkai 
užėmė daugiau aukštesnių vietų šiame etape. Esant tolesnei lygybei – pirmumas aukštesnė vieta 



	  

galingesniame klasėje (eiliškumas nuo silpniausio: Junior 1000, 1600, 2000 Super, Buggy RWD, 
Buggy 1600, Open, Super Cars).   
	  
	  
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  

Nutarta: koreguoti 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamento 
punktą 4.1: 

4.1     Lietuvos automobilių kroso čempionatas vykdomos komandinėje ir asmeninėje 
įskaitoje tokiose klasėse: 
· Super 1600 – gali dalyvauti sportininkai nuo 16 metų arba su tėvų sutikimu ir Kroso 
komiteto pritarimu – nuo 14 metų; 
· 2000 Super – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų arba su tėvų sutikimu ir Kroso 
komiteto pritarimu – nuo 16 metų; 
·  OPEN (ir Super Cars) – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Super Cars – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Buggy 1600 – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų; 
·  Junior 1000 – gali dalyvauti sportininkai nuo 11 iki 16 metų imtinai. 
·  Buggy RWD – gali dalyvauti sportininkai nuo 16 metų. 

 
Bei papildyti punktą: 

5.7.4 Esant  vienodai komandinių taškų sumai etape, pirmumą turi komanda, kurios 
sportininkai užėmė daugiau aukštesnių vietų šiame etape. Esant tolesnei lygybei – pirmumas 
aukštesnė vieta galingesniame klasėje (eiliškumas nuo silpniausio: Junior 1000, 1600, 2000 
Super, Buggy RWD, Buggy 1600, Open, Super Cars).   

 
 

3. KLAUSIMAS. Dėl LASF Stebėtojo paskyrimo 2019 m. Lietuvos automobilių kroso 
čempionato varžyboms.  

 	  
Siūloma: Kroso komiteto nariai gali siūlyti savo variantus (iš esamų Kroso komiteto 

narių), galima siūlyti ir skirtingus asmenis skirtingiems etapams (nes yra narių, kurie patys 
organizuoja čempionato etapą).   
Siūlymai:	  

3-iame etape Panevėžyje/Ukmergėje stebėtoju siūlyti: Ramūnas Vaitkūnas 
6-ame etape Marijampolėje stebėtoju siūlyti: Kazimieras Gudžiūnas arba kitas komiteto 

narys 
Likusiuose etapuose siūlyti: Egidijus Česnelis 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: siūlyti Lietuvos automobilių kroso čempionato etapams šiuos stebėtojus:   
3-iame etape Panevėžyje/Ukmergėje stebėtoju siūlyti: Ramūnas Vaitkūnas 
6-ame etape Marijampolėje stebėtoju siūlyti: Kazimieras Gudžiūnas arba kitas 

komiteto narys 
Likusiuose etapuose siūlyti: Egidijus Česnelis 
 
 
 
 



	  

 
 

 Viso protokolo su priedais lapų: 4 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Kazimieras Gudžiūnas 
 
 
Posėdžio  sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


