
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2019-9 

2019-08-21 

 

 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2019-08-21 d. (trečiadienis) 18:00 val., LASF patalpose, 

Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 20:00 val.. 

 

Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis (TŽ), vicepirmininkas Audrius Beresnevičius 

(AB), komiteto nariai: Mindaugas Čepulis (MČ) Saulius Stanaitis (SS), Algirdas Bilevičius (BA), 

Artūras Gailius (AG). 

 

Taip pat dalyvavo: LASF Viceprezidentas Kastytis Torrau (KT), LASF Gen. Sekretorius Tadas 

Vasiliauskas (TV), LASF Stebėtojas Remigijus Bilevičius (RB), Donatas Liesis (DL), Audrius 

Gimžauskas (AG), Vesta Tizenhauzienė (VT). 

 

Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis  

Posėdžio sekretorius: Audrius Beresnevičius 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. LARČ V-o etapo “Samsonas Rally Rokiškis” aptarimas, stebėtojo ataskaitos tvirtinimas ir 

varžybų depozito grąžinimas. 

 
 

1. LARČ V-o etapo “Samsonas Rally Rokiškis“ aptarimas, stebėtojo ataskaitos tvirtinimas ir 

varžybų depozito grąžinimas. 
Svarstyta: RB pristatė “Samsonas Rally Rokiškis” stebėtojo ataskaitą. RB kaip teigiamus pastebėjimus 

įvardino, jog Ralio Štabas buvo perkeltas priešais serviso zoną su erdviomis patalpomis oficialiems 

asmenims. Organizatorius puikiai susitvarkė su liūčių sukeltomis problemomis pabloginusiomis kelių 

būklę. Taip pat buvo tinkamai parinktos žiūrovų zonos su patogiais privažiavimais Kaip neigiamus 

pastebėjimus įvardino saugos darbuotojų trūkumą bei dirbančiųjų amžių keliuose greičio ruožuose, taip 

pat greičio gesinimo kūgiai ne visur buvo pastatyti visiškai teisingai. Pastebėti nedideli atitikimai tarp 

kelio knygos ir saugos plano. 

AG ir VT informavo, jog nesutinka su keletu LASF stebėtojo ataskaitos punktų vertinimu ir norėtų 

pateikti papildomą informaciją. 

TV informavo, jog organizatorius vėlavo  30 dienų sumokėti depozitą. Remiantis LASVOVT priedu 

Nr.2 “Baudos Organizatoriui už LASVOVT ir varžybų organizavimo sutarties nevykdymą” 

organizatorius padarė šį pažeidimą: “Už depozito nesumokėjimą laiku”. Už pažeidimą siūloma skirti 150 

EUR baudą. 

Siūlyta: LARČ V-ą etapą “Samsonas Rally Rokiškis” laikyti sėkmingai įvykusiu, LASF stebėtojo 

ataskaitos tvirtinimą perkelti kitam RK posėdžiui. Remiantis LASVOVT priedu Nr.2 “Baudos 

Organizatoriui už LASVOVT ir varžybų organizavimo sutarties nevykdymą” skirti 150 EUR baudą ir 

grąžinti varžybų depozitą atėmus paskirtos baudos sumą. 
 
 

Balsuota:  UŽ – KETURI 

  SUSILAIKĖ - DU 

 

Nutarta: LARČ V-ą etapą “Samsonas Rally Rokiškis” laikyti sėkmingai įvykusiu, LASF stebėtojo 

ataskaitos tvirtinimą perkelti kitam RK posėdžiui. Remiantis LASVOVT priedu Nr.2 “Baudos 

Organizatoriui už LASVOVT ir varžybų organizavimo sutarties nevykdymą” skirti 150 EUR 



baudą ir grąžinti varžybų depozitą atėmus paskirtos baudos sumą. 

 

 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 2 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tomas Žemaitis  

 

Posėdžio sekretorius:    Audrius Beresnevičius 


