
  
  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA  

ŽIEDO KOMITETO POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS NR. 2019-08/02 

  
2019 m. rugpjūčio 26 d.  

   

Žiedo komiteto posėdis vyko Lietuvos automobilių sporto federacijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 56, 

Kaunas.  

Posėdis prasidėjo 18:00 val., posėdis baigėsi – 21:30 val. 

Dalyvavo: Žiedo komiteto pirmininkė - Inga Juškevičiūtė, žiedo komiteto nariai: Haris Aleksandravičius, Laurynas 

Černeckas, Andrius Jasionauskas, LASF viceprezidentas Kastis Torrau, techninių reikalų komiteto pirmininkas Egidijus 

Janavičius, LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas, „333 Endurance Cup“ renginio organizatorių atstovas.  

Nedalyvavo: Gražvydas Smetonis, Tadas Ivanauskas, Remigijus Antanavičius. 

Kvorumas: yra.   

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Juškevičiūtė  

Darbotvarkės klausimai:  

1. Neetiškas sportininko elgesys ir bendravimas socialinėje erdvėje; 

2. Sportininkų skundai dėl „Redus LT“ komandos; 

3. „FIA“ žaidynės. 

4. Pokalbis su „333 Endurance Cup” organizatoriumi. 

 

SVARSTYTA: 

1.SVARSTYTA: Neetiškas sportininko elgesys ir bendravimas socialinėje erdvėje. 

Atsižvelgiant į sportininkų bendruomenės pastabas, apsvarstytas neetiškas sportininko Dariaus Janušo elgesys socialinėje 

erdvėje, diskredituojant sportininko vardą, pateikiant rasistinius, diskriminuojančius pareiškimus. Atsižvelgiant į LR 

įstatymus, FIA kodeksą ir leistinas bendravimo normas, svarstomi sprendimo būdai, siekiant, kad panašus elgesys ateityje 

būtų eliminuotas.  

 

SIŪLYTA: Suspenduoti sportininko licenciją 2019 metams dėl etikos kodekso normų nesilaikymo ir už sportininko vardo 

diskreditavimą socialinėje erdvėje. Jo pareiškėjui skirti įspėjimą dėl jo sportininko bendravimo socialinėje erdvėje. 

Pabrėžiama, kad už savo klubo narius atsakomybę neša sportininko pareiškėjas.  

BALSUOTA: „UŽ“: 4 , „PRIEŠ“: 0; 

NUTARTA: Suspenduoti sportininko licenciją 2019 metams dėl etikos kodekso normų nesilaikymo ir už sportininko vardo 

diskreditavimą socialinėje erdvėje. Jo pareiškėjui skirti įspėjimą dėl jo sportininko bendravimo socialinėje erdvėje. 

Pabrėžiama, kad už savo klubo narius atsakomybę neša sportininko pareiškėjas.  



2.  SVARSTYTA: Atsižvelgiant į sportininkų bendruomenės pastabas dėl pavojingo „Redus LT“ komandos manevravimo 

trasoje lenktynių metu, lenkiant greitesniems automobiliams, peržiūrėta žiedo komitetui pateikta filmuota medžiaga iš 

pastarųjų viso sezono lenktynių. Matant, kad tai – ne viena situacija, bet dėsninga eilė situacijų, analizuojamos situacijos, 

galvojamos prevencinės priemonės. Siūloma rekomenduoti perlaikyti teorijos egzaminą visam ekipažui, dėl bendro 

suvokimo apie greitesnius ir lėtesnius automobilius trasoje.  

 

SIŪLYTA: Atsižvelgiant į sportininkų bendruomenės pastabas dėl „Redus LT“ komandos manevravimo trasoje lenktynių 

metu, lenkiant greitesniems automobiliams, siūloma rekomenduoti perlaikyti teorijos egzaminą visam ekipažui, dėl bendro 

suvokimo apie greitesnių ir lėtesnių automobilių judėjimą trasoje. 

 

BALSUOTA: „UŽ“: 4 , „PRIEŠ“: 0; 

 

NUTARTA: Atsižvelgiant į sportininkų bendruomenės pastabas dėl „Redus LT“ komandos manevravimo trasoje lenktynių 

metu, lenkiant greitesniems automobiliams, siūloma rekomenduoti perlaikyti teorijos egzaminą visam ekipažui, dėl bendro 

suvokimo apie greitesnių ir lėtesnių automobilių judėjimą trasoje. 

 

 

3. SVARSTYTA: Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato aptarimas Rygoje. Bendrais bruožais aptartas Lietuvos žiedinių 

lenktynių čempionato etapas, apžvelgti rezultatai.  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti etapo rezultatus. 

 

BALSUOTA: „UŽ“: 4 , „PRIEŠ“: 0; 

 

NUTARTA: Patvirtinti etapo rezultatus. 

 

4. Svarstyta: FIA žaidynės. Aptartos realios galimybės deleguoti Lietuvos sportininkus į FIA žaidynes, kurios vyks lapkričio 

pirmąjį savaitgalį. Pagal esamas sąlygas ir turimus Lietuvos sportininkus, kalbama apie tai, kad realu deleguoti kartingo 

atstovus – tai daro pati kartingo federacija. Tuo tarpu, įvertinus esamas kitas klases, matyti, kad realu deleguoti „Digital“ 

ir „TCR“ dalyvius. Dėl „Digital“ kalbama, kad tuo galėtų užsiimti Laurynas Černeckas, kuris geriausiai žino potencialius šalies 

atstovus šioje disciplinoje. Tuomet aptartos galimybės deleguoti „TCR“ sportininką. Tadas Vasiliauskas pristatė LASF realias 

galimybes prisidėti prie Lietuvos rinktinės, aptartos galimybės kompensuoti lėktuvo bilietus ir apgyvendinimą, tačiau 

kalbama apie tai, kad rėmėjo reklama negalima ir svarstoma, kas iš sportininkų būtų pajėgus atstovauti šalį. Haris 

Aleksandravičius teigė, kad kalbėjęs su Ramūnu Čapkausku, Džiugu Tovilavičium ir Juliumi Adomavičium. Visi trys 

sportininkai „TCR Sprint“ serijoje Baltijos šalyse – demonstruoja puikų rezultatą, tačiau D. Tovilavičius noro neišreiškęs, R. 

Čapkauskas abejojantis. Aptarti kriterijai pagal kuriuos žiedo komitetas rekomenduotų sportininką delegavimui šalį 

reprezentuoti: puikus rezultatas, gera adaptacija, kalbų mokėjimas, finansiniai ištekliai, išreikštas noras. Atsižvelgiant į 

iškeltus kriterijus, siūloma deleguoti Julių Adomavičių.  

SIŪLYTA: Žiedo komitetas siūlytų Julių Adomavičių atstovauti šaliai „TCR“ įskaitoje FIA žaidynėse.  

BALSUOTA: „UŽ“: 4 , „PRIEŠ“: 0; 

NUTARTA: Žiedo komitetas siūlytų Julių Adomavičių atstovauti šaliai „TCR“ įskaitoje FIA žaidynėse. 

 

5. SVARSTYTA: Susitikimas su „333 Endurance Cup” organizatoriumi 

Organizatorius pristatė savo lenktynių seriją, problematiką, su kuria buvo susidurta. Šiuo atveju, komitetas išsakė savo 

nuogąstavimus ir lūkesčius dėl saugumo, bendro sporto augimo, kokybės. Siūloma LASF žiedo komiteto ir LASF tarybos 

bendrai delegacijai nuvykti į renginį rugsėjo 8 d., savo akimis pamatyti kas kaip vyksta ir įvertinti galimus trigerius 

saugumui, apsvarstyti galimas priemones ir būdus, kaip organizatoriui galima būtų padėti. Taip pat, siekiant, kad LASF 



visokeriopai galėtų padėti vystyti renginio kokybę, organizatoriui siūloma tapti LASF nariu. Nutarta, kad po etapo, kuriame 

dalyvaus ir LASF tarybos bei žiedo komiteto nariai, bus kalbama apie ateities perspektyvą, aptartos priemonės, kaip 

organizatoriui būtų galima padėti.  

  

 

 

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Juškevičiūtė  


