
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2019-07-03 

 

2019-07-03 

Kaunas 

 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2019-07-03 d. 17:00 val., LASF būstinė, Savanorių pr. 

56, Kaunas, baigtas 2019-07-03 d. 21:00 val. 

 

Dalyvavo:  

LASF Prezidentas: Saulius Girdauskas 

LASF Generalinis sekretorius: Tadas Vasiliauskas 

Kroso komiteto pirmininkas: Valdas Stankūnas 

Kroso komiteto nariai: Saulius Valiukas, Raimundas Kukenys, Zenonas Sinkevičius, 

Ramūnas Vaitkūnas. 

Nedalyvavo: Remigijus Bilevičius, Egidijus Janavičius. 

 

Posėdžio pirmininkas: Valdas Stankūnas 

Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas 

 

Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 

 

1. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų automobilių kroso 

čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės I etapo varžybų: 

1.1. ataskaitų svarstymas;  

1.2. ar buvo taikomos baudos dėl išankstinių paraiškų siuntimo termino, kai 

pavėluojama atsiųsti, netenkama teisės važiuoti chronometruojamuose 

važiavimuose;  

1.3. rezultatų patvirtinimas;  

2. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų automobilių 

kroso, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės II etapo varžybų: 

2.1. ataskaitų svarstymas;  

2.2. ar buvo taikomos baudos dėl išankstinių paraiškų siuntimo termino, kai 

pavėluojama atsiųsti, netenkama teisės važiuoti chronometruojamuose 

važiavimuose;  

2.3. rezultatų patvirtinimas;  

3. Dėl Lietuvos regionų automobilių kroso taurės 2019 m. kalendoriaus; 

4. Dėl Kroso komiteto narių kontaktinės informacijos paskelbimo; 

5. Dėl varžybų reglamento 2 straipsnio 2.3. punkto taikymo organizatoriams: 

„Nuo kiekvieno dalyvio etape startinio mokesčio organizatorius perveda LASF 5,00 Eur į 

Kroso komiteto fondą“; 

6. Dėl pripažinimo netekusiu galios LASF Kroso komiteto posėdžio, vykusio 2019-04-17 

protokolo Nr. 2019-04-17 3 klausimo nutarimą: 

„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;“ 

7. Dėl 2019 m. LASF kroso, rali kroso čempionato varžybų stebėtojų; 

8. Dėl delegatų į Lietuvos automobilių rali kroso čempionato I etapą Rygoje 2019-07-

06/07; 

9. Dėl Lietuvos automobilių rali kroso čempionato I etapo nugalėtojų ir prizininkų 

apdovanojimų Rygoje 2019-07-06/07; 

10. Dėl delegatų į Baltijos šalių autokroso taurės etapą Jekabpils 2019-07-14; 

11. Dėl galimybės automobilių kroso ir rali-kroso varžyboms teikti elektroninės versijos 

išankstines dalyvio paraiškas; 

12. Dėl galimybės 2020 m. praplėsti E-LASF sistemą kroso, rali kroso varžybų dalyviams 

(automobilio markė, modelis, dalyvio klasė, startinis numeris); 

13. Dėl galimybės 2020 m. Lietuvos automobilių kroso, rali kroso varžybų etapuose 

naudoti elektroninę laiko matavimo įrangą su davikliais kiekvienam dalyvio 

automobiliui; 

14. Dėl startinių numerių automobiliams tvarkos 2020 m.; 

15. Dėl atsiųsto VšĮ „Ekrosas“ vadovo E. Česnelio prašymo. 

 

 

1. KLAUSIMAS. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų 

automobilių kroso čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės I etapo 

varžybų: 

1.1. LASF stebėtojo ataskaitos svarstymas. 

1.2. Klausimas - ar buvo taikomos baudos dėl išankstinių paraiškų siuntimo termino, 

kai pavėluojama atsiųsti, netenkama teisės važiuoti chronometruojamuose 

važiavimuose;  

1.3. Rezultatų patvirtinimas.  

 

1.1. Apžvelgta LASF Stebėtojo ataskaita, aptarti visi klausimai ir pastabos. 

 

Nutarimų nepriimta. 

 

1.2. Peržvelgus varžybų dokumentus, galima daryti išvadą, kad taisyklė nebuvo taikoma. 

Pastebėtas trūkumas, kas neužtikrina šios taisyklės pritaikymo – siunčiant dalyvių paraiškas 

įprasta tvarka sudėtinga užfiksuoti paraiškos tikslią atsiuntimo data arba ji gali būti netiksli. 

Reikėtų papildomai naudoti kitų Lietuvos automobilių kroso čempionato etapų registracijai 

elektroninę versiją išankstiniam registravimuisi (pvz. “Google Forms”). 

 

Nutarimų nepriimta. 

 

1.3. Siūloma patvirtinti 1-ojo 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato bei Lietuvos 

regionų taurės rezultatus. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 



 

Nutarta: patvirtinti 1-ojo 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato bei Lietuvos 

regionų taurės rezultatus. 

 

 

 

2. KLAUSIMAS. Dėl 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų 

automobilių kroso, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės II etapo varžybų: 

2.1. LASF stebėtojo ataskaitos svarstymas;  

2.2. Klausimas - ar buvo taikomos baudos dėl išankstinių paraiškų siuntimo termino, kai 

pavėluojama atsiųsti, netenkama teisės važiuoti chronometruojamuose važiavimuose;  

2.3. Rezultatų patvirtinimas;  

 

2.1. Apžvelgta LASF Stebėtojo ataskaita, aptarti visi klausimai ir pastabos. Įvertinus 2 

vykusių Lietuvos automobilių kroso čempionato etapus galima pastebėti nepakankamą ar 

nekompetetingą trasos saugumo viršininko darbą, dėl ko trasa ne visada paruošta tinkamai, 

draudžiamose vaikščioti trasos vietose varžybų metu vaikščiojo žiūrovai. 

 

Siūloma: nusiųsti pastabą LASF Teisėjų komitetui dėl šioms pareigybėms paskirtų asmenų 

netinkamai varžybose atliekamo darbo. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: nusiųsti pastabą LASF Teisėjų komitetui dėl šioms pareigybėms paskirtų 

asmenų netinkamai varžybose atliekamo darbo. 

 

2.2.  Peržvelgus varžybų dokumentus, galima daryti išvadą, kad taisyklė nebuvo taikoma. 

Pastebėtas trūkumas, kas neužtikrina šios taisyklės pritaikymo – siunčiant dalyvių paraiškas įprasta 

tvarka sudėtinga užfiksuoti paraiškos tikslią atsiuntimo data arba ji gali būti netiksli. 

Reikėtų papildomai naudoti kitų Lietuvos automobilių kroso čempionato etapų registracijai 

elektroninę versiją išankstiniam registravimuisi (pvz. “Google Forms”). 

 

Nutarimų nepriimta. 

 

2.3. Siūloma patvirtinti 2-ojo 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato bei 

Lietuvos regionų taurės rezultatus. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: patvirtinti 2-ojo 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato bei Lietuvos 

regionų taurės rezultatus. 

 

3. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos regionų automobilių kroso taurės 2019 m. 

kalendoriaus. 

 

 Prie automobilių kroso čempionato ir taurės dokumentų nėra patalpintas 2019 m. Lietuvos 

regionų automobilių kroso taurės varžybų kalendorius. Taip pat Lietuvos regionų automobilių kroso 

taurės dalyviai bei varžybų organizatoriai išreiškė prašymą vykdyti metinę šių varžybų įskaitą. 

 

Siūloma: kreiptis į LASF Tarybą dėl 2019 m. Lietuvos regionų automobilių kroso taurės 

reglamento punkto 4.6.1. pakeitimo bei dėl 2019 m. Lietuvos regionų automobilių kroso taurės 

varžybų kalendoriaus patikslinimo. 



 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: kreiptis į LASF Tarybą dėl 2019 m. Lietuvos regionų automobilių kroso taurės 

reglamento punkto 4.6.1. pakeitimo bei dėl 2019 m. Lietuvos regionų automobilių kroso 

taurės varžybų kalendoriaus patikslinimo. 

 

4. KLAUSIMAS. Dėl Kroso komiteto narių kontaktinės informacijos paskelbimo. 

 

Siūloma: paskelbti tinklapyje lasf.lt komiteto narių kontaktinę informaciją, t.y. nurodant jų 

telefonų numerius, el. paštą nurodant krosas@lasf.lt. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: paskelbti tinklapyje lasf.lt komiteto narių kontaktinę informaciją, t.y. 

nurodant jų telefonų numerius, el. paštą nurodant krosas@lasf.lt. 
 

5. KLAUSIMAS. Dėl varžybų reglamento 2 straipsnio 2.3. punkto taikymo 

organizatoriams: „Nuo kiekvieno dalyvio etape startinio mokesčio organizatorius perveda LASF 

5,00 Eur į Kroso komiteto fondą“, bei Kroso komiteto posėdžio protokolo Nr. 2019-03-19 

nutarimo taikymo organizatoriams: „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)“. 

 

Po dviejų 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato etapų į LASF sąskaitą varžybų 

organizatoriai nėra pervedę pinigų, kaip numato minėtas reglamento punktas. Gen. Sekretorius 

paminėjo, kad LASF buhalterija neturi kuo remtis, norint organizatoriams išrašyti sąskaitą. 

 

Siūloma: nusiųsti LASF buhalterei Lietuvos automobilių kroso čempionato dalyvių 

skaičių etapuose, bei remiantis Kroso komiteto posėdžio protokolo Nr. 2019-03-19 nutarimu: „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“ – nusiųsti taip pat ir Lietuvos regionų automobilių kroso taurės dalyvių skaičių 

etapuose. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: nusiųsti LASF buhalterei Lietuvos automobilių kroso čempionato dalyvių 

skaičių etapuose, bei remiantis Kroso komiteto posėdžio protokolo Nr. 2019-03-19 nutarimu: 

„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“ – nusiųsti taip pat ir Lietuvos regionų automobilių kroso taurės dalyvių skaičių 

etapuose. 
 

 

 



 

6. KLAUSIMAS. Dėl pripažinimo netekusiu galios LASF Kroso komiteto posėdžio, 

vykusio 2019-04-17, protokolo Nr. 2019-04-17, 3 klausimo nutarimą: 

„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;“ 

Siūloma: kreiptis į LASF Tarybą dėl LASF Kroso komiteto posėdžio, vykusio 2019-04-

17, protokolo Nr. 2019-04-17, 3 klausimo nutarimo atšaukimo. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: kreiptis į LASF Tarybą dėl LASF Kroso komiteto posėdžio, vykusio 2019-

04-17, protokolo Nr. 2019-04-17, 3 klausimo nutarimo atšaukimo. 

 

7. KLAUSIMAS. Dėl 2019 m. LASF kroso, rali kroso čempionato varžybų stebėtojų. 

 

Siūloma: neskirti Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos automobilių ralio-

kroso čempionato varžyboms LASF Stebėtojo. Apsvarstyti galimybes, dalinai šias funkcijas 

perduoti varžybose dirbantiems Komisarams ir varžybų vadovui, kurie pateiktų pastabas, 

rekomendacijas ir pasiūlymus apie šias varžybas jų organizatoriui bei Kroso komitetui. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: neskirti Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos automobilių ralio-

kroso čempionato varžyboms LASF Stebėtojo. Apsvarstyti galimybes, dalinai šias funkcijas 

perduoti varžybose dirbantiems Komisarams ir varžybų vadovui, kurie pateiktų pastabas, 

rekomendacijas ir pasiūlymus apie šias varžybas jų organizatoriui bei Kroso komitetui. 

 

8. KLAUSIMAS. Dėl delegatų į Lietuvos automobilių rali kroso čempionato I etapą 

Rygoje 2019-07-06/07. 

 

Siūloma: deleguoti į Lietuvos automobilių rali kroso čempionato I etapą šiuos asmenis, 

nakvynės išlaidas kompensuojant iš LASF sąskaitos: 

LASF delegatas: Valdas Stankūnas; 

LASF Techninis delegatas: Marius Vitkaitis. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: deleguoti į Lietuvos automobilių rali kroso čempionato I etapą šiuos 

asmenis, nakvynės išlaidas kompensuojant iš LASF sąskaitos: 

LASF delegatas: Valdas Stankūnas; 

LASF Techninis delegatas: Marius Vitkaitis. 

 

9. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių rali kroso čempionato I etapo nugalėtojų 

ir prizininkų apdovanojimų Rygoje 2019-07-06/07. 

 

Informuota, kad Junior 1000 klasės dakyviams bus teikiamos Lietuvos ralio-kroso 

čempionato etapo prizininkų taurės, kitų klasių dalyviai, užėmę prizines vietas, gaus Baltijos ralio-

kroso taurės apdovanojimų taures, kadangi važiavimų tvarka, taškų skaičiavimo sistema ir kt. 

sutampa su Lietuvos ralio-kroso čempionato reglamento tvarka. 



 

Nutarimų nepriimta.  

 

10. KLAUSIMAS. Dėl LASF delegatų į Baltijos šalių automobilių kroso taurės etapą 

Jekabpils 2019-07-14. 

 

Siūloma: deleguoti į Baltijos šalių automobilių kroso taurės etapą šiuos asmenis: 

LASF delegatas: Zenonas Sinkevičius. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: deleguoti į Baltijos šalių automobilių kroso taurės etapą šiuos asmenis: 

LASF delegatas: Zenonas Sinkevičius. 

 

11. KLAUSIMAS. Dėl galimybės automobilių kroso ir rali-kroso varžyboms teikti 

elektroninės versijos išankstines dalyvio paraiškas. 

 

Aptarta, jog būtų patogu bei palengvintų varžybų planavimą organizatoriams, jei dalyvių 

išankstinė registracija vyktų elektroniniu būdu, gal būt ir per e-lasf sistemą. 

 

Siūloma: kreiptis į LASF administraciją dėl galimybės pritaikyti e-lasf sistemą varžybų 

etapo dalyvių išankstinei registracijai. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: kreiptis į LASF administraciją dėl galimybės pritaikyti e-lasf sistemą 

varžybų etapo dalyvių išankstinei registracijai. 

 

12. KLAUSIMAS. Dėl galimybės 2020 m. praplėsti E-LASF sistemą kroso, rali kroso 

varžybų dalyviams (automobilio markė, modelis, dalyvio klasė, startinis numeris); 

 

Klausimas aktualus kartu su 11 klausimu. Aptarta, jog jei registruoti dalyvius sezono 

pradžioje, galima būtų taikyti vienkartinę čempionato dalyvio registraciją sezonui ir pan.  

 

Nutarimų nepriimta. 

 

13. KLAUSIMAS. Dėl galimybės 2020 m. Lietuvos automobilių kroso, rali kroso 

varžybų etapuose naudoti elektroninę laiko matavimo įrangą su davikliais kiekvienam dalyvio 

automobiliui. 

 

Sportininkų tarpe atsiranda vis daugiau diskusijų dėl daviklių naudojimo varžybose, nes 

nėra patenkinti dabartine situacija, ypač kai pasitaiko atvejų dėl abejotinų finišo fiksavimų.  

 

Siūloma: diskutuoti šiuo klausimu su sportininkais, su varžybų organizatoriais, su LASF ir 

ieškoti galimybių, kad 2020 metais būtų įvestas elektroninės laiko matavimo įrangos naudojimas 

Lietuvos automobilių kroso, bei ralio-kroso čempionatuose. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 



 

Nutarta: diskutuoti šiuo klausimu su sportininkais, su varžybų organizatoriais, su 

LASF ir ieškoti galimybių, kad 2020 metais būtų įvestas elektroninės laiko matavimo įrangos 

naudojimas Lietuvos automobilių kroso, bei ralio-kroso čempionatuose. 

 

14. KLAUSIMAS. Dėl startinių numerių automobiliams tvarkos 2020 m. 

 

Pastebėta, jog varžybose ant automobilių yra labai skirtingi startiniai numeriai, kas 

apsunkina ir sekretoriato darbą, ir neatrodo estetiškai. Abejotina, ar visada ant automobilio esantys 

startiniai numeriai atitinka techninius reikalavimus. 

 

Siūloma: kitiems metams apsvarstyti lipdukų (startinių numerių) visiems Lietuvos 

automobilių kroso čempionato dalyviams pagaminimo galimybes. 

Taip pat informuoti LASF Techninių reikalų komitetą, jog techninės komisijos 

pirmininkai, dirbantys Lietuvos automobilių kroso bei ralio-kroso čempionatuose, atidžiau tikrintų 

startinių numerių ant automobilių atitikimą techniniams reikalavimams. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: kitiems metams apsvarstyti lipdukų (startinių numerių) visiems Lietuvos 

automobilių kroso čempionato dalyviams pagaminimo galimybes. 

Taip pat informuoti LASF Techninių reikalų komitetą, jog techninės komisijos 

pirmininkai, dirbantys Lietuvos automobilių kroso bei ralio-kroso čempionatuose, atidžiau 

tikrintų startinių numerių ant automobilių atitikimą techniniams reikalavimams. 

 

15. KLAUSIMAS. Dėl atsiųsto VšĮ „Ekrosas“ vadovo E. Česnelio prašymo. 

Atsiųstas iš VšĮ „Ekrosas“ vadovo E. Česnelio prašymas išnagrinėti 2 klausimus. 

1. Dėl dalyvių, kurie turi 2 skirtingus automobilius, dalyvavimo Lietuvos automobilių 

kroso čempionato etape bei Lietuvos regionų automobilių kroso taurės etape. 

Siūloma: Jei dalyvis turi 2 skirtingus automobilius, atitinkančius tų lygų techninius 

reikalavimus, tai neprieštarauja reglamentams, todėl Kroso komitetas neprieštarauja 

sportininkų dalyvavimui skirtingų lygų varžybose tą pačią dieną. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: Jei dalyvis turi 2 skirtingus automobilius, atitinkančius tų lygų techninius 

reikalavimus, tai neprieštarauja reglamentams, todėl Kroso komitetas neprieštarauja 

sportininkų dalyvavimui skirtingų lygų varžybose tą pačią dieną. 

 

2. Prašoma prijungti Aukštaitijos-Žiemgalės varžybas, tuo pačiu prijungti šias papildomas 

automobilių klases: 1600 Junior, Super 2000, OPEN. 

 

Pagal 2019 m. Lietuvos regionų automobilių kroso taurės reglamentą, klasių 1600 Junior ir 

OPEN nėra.  

Klasė Super 2000 yra, tačiau ji į reglamentą įtraukta tam, kad Lietuvos automobilių kroso 

čempionato dalyviai turėtų galimybę dalyvauti C lygos varžybose. Kadangi šiuo atveju ir 



 

čempionato varžybos vyksta tą pačią dieną, todėl Lietuvos regionų automobilių kroso 

varžybų automobilių klasė Super 2000 negali būti vykdoma, nes dubliuojasi. 

 

Siūlyta: neįtraukti šių papildomų automobilių klasių į Lietuvos regionų automobilių kroso 

taurės III etapo varžybas: 1600 Junior, Super 2000, OPEN. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

Nutarta: neįtraukti šių papildomų automobilių klasių į Lietuvos regionų automobilių 

kroso taurės III etapo varžybas: 1600 Junior, Super 2000, OPEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso protokolo su priedais lapų: 8 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Valdas Stankūnas 

 

 

Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


