
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2019-08-29 

 

2019-08-29 

Kaunas 

 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2019-08-29 d. 17:00 val., LASF būstinė, Savanorių pr. 

56, Kaunas, baigtas 2019-08-29 d. 20:00 val. 

 

Dalyvavo:  

LASF Generalinis sekretorius: Tadas Vasiliauskas; 

Techninių reikalavimų komiteto pirmininko pavaduotojas: Saulius Stanaitis (tik 7 

klausime); 

Kroso komiteto pirmininkas: Valdas Stankūnas; 

Kroso komiteto nariai: Remigijus Bilevičius, Egidijus Janavičius. Saulius Valiukas, 

Raimundas Kukenys, Zenonas Sinkevičius, Ramūnas Vaitkūnas. 

Pareiškėjo ASK Smart Motorsport atstovai: Vytautas Petraška, Ričardas Lepšys (tik 1 

klausime); 

 

Posėdžio pirmininkas: Valdas Stankūnas 

Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas 

 

Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 

 

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

čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės III etapo varžybos: 

1.1. SKK pirmininko ataskaitos svarstymas; (į ataskaitos svarstymą kviesti minimus 

komisaro ataskaitoje pareiškėjo „Smart motorsport“ atstovus) 

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

atsiųsti, netenkama teisės važiuoti chronometruojamuose važiavimuose;  

1.3. rezultatų patvirtinimas;  

2. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato I etapo varžybų Rygoje, LV 2019-07-07 

aptarimas; 

3. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato I etapo varžybų rezultatų patvirtinimas; 

4. Baltijos šalių automobilių kroso taurės etapo varžybų Jekabpils, LV 2019-07-14 aptarimas; 

5. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato II etapo varžybos: 

5.1. SKK pirmininko ataskaitos svarstymas;  

5.2. rezultatų patvirtinimas;  

6. 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų automobilių kroso 

čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės IV etapo varžybos: 

6.1. SKK pirmininko ataskaitos svarstymas;  

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

atsiųsti, netenkama teisės važiuoti chronometruojamuose važiavimuose;  

6.3. rezultatų patvirtinimas;  

7. Dėl  2019 m. Lietuvos regionų  automobilių kroso taurės dalyvių klasės „Buggy 2000“ 

techninių reikalavimų išaiškinimo 



 

8. Dėl 2020 m. sezono strategijos, vykdant Baltijos šalių automobilių kroso, ralio kroso varžybas 

(yra gautas pasiūlymas iš Latvijos automobilių federacijos Kroso komisijos pirmininko 

organizuoti Lietuvos, Latvijos, Estijos atstovų susirinkimą Bauskėje 2019-09-07/08 per 

vyksiančias varžybas) 

9. Kiti klausima.  

9.1. S. Valiukas. Dėl vykstančių „Grand-Weekend Race“ automobilių lenktynių formato 

varžybų legalizavimo. 

9.2. Dėl seminaro teisėjams. 

 

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

kroso čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės III etapo varžybos: 

1.1. SKK pirmininko ataskaitos svarstymas; (į ataskaitos svarstymą kviesti minimus komisaro 

ataskaitoje pareiškėjo „Smart motorsport“ atstovus) 

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

atsiųsti, netenkama teisės važiuoti chronometruojamuose važiavimuose;  

1.3.rezultatų patvirtinimas; 

 

1.1. Apsvarstyta SKK pirmininko ataskaita. Ataskaitoje paminėti pareiškėjo ASK Smart 

Motorsport atstovai, kurie pakviesti į posėdį ir buvo išklausyta jų nuomonė. Išklausius 

pasisakymą, buvo aptarta sprendimų priėmimo, protestų davimo/priėmimo tvarka.  

 

Sprendimų nepriimta. 

 

1.2. Komitetas neturi infomacijos, kad dalyvių paraiškos būtų paduotos po varžybų 

nuostatuotse numatytos datos. 

 

Sprendimų nepriimta. 

 

1.3. Siūloma: patvirtinti 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų 

automobilių kroso čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės III etapo 

rezultatus. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: patvirtinti 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų 

automobilių kroso čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės III etapo 

rezultatus. 

 

2. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato I etapo varžybų Rygoje, LV 2019-07-07 

aptarimas; 

V. Stankūnas informavo, kad varžybos vyko sklandžiai. Vienas Lietuvos sportininkas buvo 

pašalintas už techninių reikalavimų neatitikimą. Daugiau incidentų nebuvo. 

3. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato I etapo varžybų rezultatų patvirtinimas; 



 

Siūloma: patvirtinti 2019 m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato I etapo rezultatus. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: patvirtinti 2019 m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato I etapo rezultatus. 

4. Baltijos šalių automobilių kroso taurės etapo varžybų Jekabpils, LV 2019-07-14 

aptarimas. 

Z. Sinkevičius informavo, kad varžybos vyko sklandžiai. Buvo nedidelis incidentas B1600 

klasėje, kai Lietuvos sportininkai (St. Nr. 107 ir St. Nr. 138) tik kirtę finišo liniją nusiėmė 

šalmus, dėl ko abu gavo įspėjimus nuo varžybų vadovo. 

5. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato II etapo varžybos: 

5.1.SKK pirmininko ataskaitos svarstymas.  

5.2.rezultatų patvirtinimas. 

 

5.1. Aptarta SKK pirmininko ataskaita.  

 

Sprendimų nepriimta. 

 

5.2. Varžybos buvo vykdomos nesilaikant Lietuvos automobilių ralio kroso 

reglamentuojančių dokumentų ir tai turėjo įtakos varžybų dalyvių rezultatams. Varžybų 

protokoluose pastebėta neatitikimų, kai automobilių klasių dalyvių sąrašuose įtrauktas 

vienas dalyvių skaičius, o oficialiuose rezultatuose įtraukta daug daugiau dalyvių. SKK 

pirmininku šiose varžybose buvęs R. Bilevičius paaiškino, jog dėl didelio dalyvių skaičiaus 

būtų sudėtinga sklandžiai vykdyti visus atskirų čempionatų (Lietuvos, Lenkijos, Baltijos 

taurės) važiavimus, todėl buvo nuspręsta leisti žodiniu pranešimu registruotis Lenkijos 

sportininkams į Lietuvos ralio kroso čempionato ir Baltijos šalių taurės etapą. Tai buvo 

pranešta varžybų rytą visiems dalyviams per vairuotojų susirinkimą. Dalyvių sąrašai su 

teisingais dalyvių skaičiais buvo pakabinti oficialioje varžybų lentoje, tik, galbūt per klaidą, 

jie nebuvo įsegti į varžybų protokolų aplanką.  

 Taip pat prie dalyvių paraiškų nėra visų užsienio sportininkų dalyvių paraiškų, kurie 

pareiškė norą registruotis į Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato etapą. R. 

Bilevičiaus teigimu, kadangi Lenkijos sportininkai registruojasi savo elektroninėje 

registravimo sistemoje, todėl popierinių paraiškų ir nėra. Buvo jiems leista varžybų metu jų 

nepildyti. 

 

Siūloma: Teisėjų komitetas turi duoti raštišką paaiškinimą apie Lietuvos automobilių ralio 

kroso čempionato II etapo varžybų vykdymo tvarką. Pasitikslinti su varžybose dirbusiu 

sekretoriatu ir pateikti pilnus raštiškus originalius dalyvių sąrašus, nes kol kas negalima 

paskaičiuoti Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato dalyvių taškų po 2 etapų. 

Po patikslinimo, jei sąrašai bus pateikti, atskiru Kroso komiteto sprendimu, patvirtinti 2-ojo 

Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato rezultatus pagal šių varžybų oficialius 

rezultatus. 

 



 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: Teisėjų komitetas turi duoti raštišką paaiškinimą apie Lietuvos automobilių 

ralio kroso čempionato II etapo varžybų vykdymo tvarką. Pasitikslinti su varžybose 

dirbusiu varžybų sekretoriatu ir pateikti pilnus raštiškus originalius dalyvių sąrašus, 

nes kol kas negalima paskaičiuoti Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato dalyvių 

taškų po 2 etapų. Po patikslinimo, jei sąrašai bus pateikti, atskiru Kroso komiteto 

sprendimu, patvirtinti 2-ojo Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato rezultatus 

pagal šių varžybų oficialius rezultatus. 

 

6. 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų automobilių kroso 

čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės IV etapo varžybos: 

6.1. SKK pirmininko ataskaitos svarstymas;  

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

pavėluojama atsiųsti, netenkama teisės važiuoti chronometruojamuose 

važiavimuose;  

6.3. rezultatų patvirtinimas;  

6.1. Aptarta SKK pirmininko ataskaita.  

 

Sprendimų nepriimta. 

 

6.2. Varžybose dirbęs sekretoriatas iš varžybų organizatoriaus negavo informacijos dėl 

dalyvių, pavėlavusių atsiųsti dalyvių paraiškas iki papildomuose varžybų nuostatuose nurodytos 

datos. 

 

Sprendimų nepriimta. 

 

6.3. Siūloma: patvirtinti 2019 m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato I etapo 

rezultatus. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: patvirtinti Lietuvos automobilių kroso čempionato, Lietuvos vaikų automobilių 

kroso čempionato, Lietuvos regionų automobilių kroso taurės IV etapo varžybų rezultatus. 

 

7. Dėl  2019 m. Lietuvos regionų  automobilių kroso taurės dalyvių klasės „Buggy 2000“ 

techninių reikalavimų išaiškinimo. 

S. Stanaitis paaiškino „Buggy 2000“ klasėje dalyvavusių „crosscart“ tipo bagių techninius 

ypatumus ir neatitikimus techniniams reikalavimams. Atsižvelgiant į šių automobilių ypatumus, 

kurios lemia automobilio greitį – šie atitinka techninius reikalavimus. Neatitikimas yra tik dėl 

saugos lankų. Tačiau šie bagiai turi gamintojo sertifikatus, dėl to jais galima dalyvauti oficialiose 

varžybose. 



 

Siūloma: atsižvelgiant į tai, kad šių „crosscart“ tipo bagių neatitikimas klasės „Buggy 2000“ 

techniniams reikalavimams buvo pastebėtas keliuose etapuose anksčiau, tačiau jie nebuvo išbraukti 

iš bendros klasės įskaitos, todėl siūloma 2019 metais jiems leisti dalyvauti likusiuose Lietuvos 

regionų automobilių taurės etapuose ir sportininkų etapuose taškus traukti į metinę įskaitą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: atsižvelgiant į tai, kad šių „crosscart“ tipo bagių neatitikimas klasės „Buggy 2000“ 

techniniams reikalavimams buvo pastebėtas keliuose etapuose anksčiau, tačiau jie nebuvo 

išbraukti iš bendros klasės įskaitos, todėl siūloma 2019 metais jiems leisti dalyvauti likusiuose 

Lietuvos regionų automobilių taurės etapuose ir sportininkų etapuose taškus traukti į metinę 

įskaitą. 

8. Dėl 2020 m. sezono strategijos, vykdant Baltijos šalių automobilių kroso, ralio kroso 

varžybas (yra gautas pasiūlymas iš Latvijos automobilių federacijos Kroso komisijos 

pirmininko organizuoti Lietuvos, Latvijos, Estijos atstovų susirinkimą Bauskėje 2019-09-

07/08 per vyksiančias varžybas). 

Siūloma: vykti į susirinkimą dėl 2020 m. sezono strategijos vykdant Baltijos šalių automobilių 

kroso, ralio kroso varžybas. Į susirinkimą vyktų: V. Stankūnas, R. Vaitkūnas, S. Valiukas, Z. 

Sinkevičius, R. Kukenys. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: vykti į susirinkimą dėl 2020 m. sezono strategijos vykdant Baltijos šalių automobilių 

kroso, ralio kroso varžybas. Į susirinkimą vyktų: V. Stankūnas, R. Vaitkūnas, S. Valiukas, Z. 

Sinkevičius, R. Kukenys. 

9. Kiti klausimai.  

9.1. S. Valiukas. Dėl vykstančių „Grand-Weekend Race“ automobilių lenktynių formato varžybų 

legalizavimo. 

S. Valiukas informavo, kad šio formato varžybų organizatoriai išreiškė norą legalizuoti šias varžybas 

ir vykdyti kaip oficialias LASF varžybas.  

Siūloma: šio tipo varžybas legalizuoti galima, tačiau jos turėtų būti vykdomos pagal paruoštą 

varžybų reglamentą, kuriame būtų griežtesnės taisyklės, nei yra dabar vykdomose šio tipo 

varžybose, įskaitant reikalavimą metinėms vairuotojų licencijoms. Taip pat būtų privalu laikytis 

techninių reikalavimų, tarp kurių vienas iš jų – saugos lankai automobiliams.  

Informuoti šių varžybų organizatorius apie šias sąlygas dėl varžybų legalizavimo. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: šio tipo varžybas legalizuoti galima, tačiau jos turėtų būti vykdomos pagal paruoštą 

varžybų reglamentą, kuriame būtų griežtesnės taisyklės, nei yra dabar vykdomose šio tipo 

varžybose, įskaitant reikalavimą metinėms vairuotojų licencijoms. Taip pat būtų privalu 

laikytis techninių reikalavimų, tarp kurių vienas iš jų – saugos lankai automobiliams.  



 

Informuoti šių varžybų organizatorius apie šias sąlygas dėl varžybų legalizavimo. 

 

 

9.2. Dėl seminaro teisėjams. 

 

S. Valiukas informavo, kad planuoja daryti seminarą automobilių kroso varžybose teisėjaujantiems 

teisėjams. Seminaras vyktų Kupiškyje.  

Komitetas pasiūlė seminarą daryti varžybų sezono pradžioje, t.y. 2020 metų pavasarį. Dėl vietos 

taip pat pasiderinti su komitetu ir LASF, gal atsiras galimybių daryti labiau Lietuvos centre, tokiu 

atveju dalyvių būtų daugiau. 

 

Sprendimų nepriimta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso protokolo su priedais lapų: 6 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Valdas Stankūnas 

 

 

Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


