Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 9
2019-09-17

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2019-09-17 d. (antradienis) 13:00 val., LASF patalpose, Savanorių pr.
56, Kaunas, baigtas 15:45 val.
Dalyvavo:
LASF Prezidentas – Saulius Girdauskas
LASF viceprezidentai – Darius Vaičiulis, Ernestas Staponkus, Kastytis Torrau,Vitoldas Milius
Svečių teisėmis dalyvavo LASF Prezideto patarėjai visuomeniniais klausimais- Algis Poteliūnas,
Kazimieras Gudžiūnas (nuo 4 klausimo)
Taip pat dalyvavo- LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas
Posėdžio pirmininkas – Saulius Girdauskas
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
1. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso maketo pakeitimo bei LASF sportinio
automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų pakeitimo;
2. Techninių reikalavimų komiteto prašymas dėl komiteto biudžeto suformavimo;
3. Dėl techninių reikalavimų komiteto antspaudo patvirtinimo;
4. FIA Motor Sport Games;
5. Dėl LASF atstovų dalyvavimo FIA Regional Sport Congress ir NEZ komisijų susirinkime;
6. Dėl LASF delegatų tvirtinimo FIA, siuntimo į seminarus, kongresus, komandiruotes
tvarkos;
7. Dėl LASF ralio komiteto rinkimų paskelbimo į ralio organizatorių atstovo poziciją;
8. Drago komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimas;
9. Dėl Remigijaus Bilevičiaus komandiruotės į FIA OFF ROAD komisijos susirinkimą;
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10. Dėl Gedimino Grigaičio kuro išlaidų kompensavimo vykimui dirbti komisaru 2019 m.
Lietuvos automobilių pravažumo čempionato ir taurės III etape;
11. Dėl LASF įstatų pakeitimo ir darbo grupės formavimo;
12. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių aptarimas;
13. Dėl Mariaus Mikuševičiaus prašymo LASF Tarybai išanalizuoti ir įvertinti ar LKF
Tarybos skirtos nuobaudos padarytiems nusižengimams yra tinkamos;
14. Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo;
15. Dėl Kroso komiteto pirmininko Valdo Stankūno LASF ir sportininkų atstovavimo Rygoje
2019 Lietuvos ralio kroso čempionato I etape;
16. Dėl Kroso komiteto atstovų dalyvavimo susirinkime Bauskėje;
17. Dėl Kroso komiteto atstovo Zenono Sinkevičiaus kuro išlaidų kompensavimo vykimui į
Baltijos autokroso čempionato etapą.
18. Dėl Sauliaus Stanaičio komandiruotės į ralio sprinto čempionato V etapą “Saldus 2019”;
19. LASF Techninio delegato skyrimas 2019 m. Lietuvos automobilių ralio ir ralio sprinto
čempionato VI etapą „Rally Classic 2019“.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso maketo pakeitimo bei LASF sportinio
automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų pakeitimo;
2. Techninių reikalavimų komiteto prašymas dėl komiteto biudžeto suformavimo;
3. Dėl techninių reikalavimų komiteto antspaudo patvirtinimo;
4. FIA Motor Sport Games;
5. Dėl LASF atstovų dalyvavimo FIA Regional Sport Congress ir NEZ komisijų
susirinkime;
6. Dėl LASF delegatų tvirtinimo FIA, siuntimo į seminarus, kongresus, komandiruotes
tvarkos;
7. Dėl LASF ralio komiteto rinkimų paskelbimo į ralio organizatorių atstovo poziciją;
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8. Drago komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimas;
9. Dėl Remigijaus Bilevičiaus komandiruotės į FIA OFF ROAD komisijos susirinkimą;
10. Dėl Gedimino Grigaičio kuro išlaidų kompensavimo vykimui dirbti komisaru
2019m. Lietuvos automobilių pravažumo čempionato ir taurės III etape;
11. Dėl LASF įstatų pakeitimo ir darbo grupės formavimo;
12. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių aptarimas;
13. Dėl Mariaus Mikuševičiaus prašymo LASF Tarybai išanalizuoti ir įvertinti ar LKF
Tarybos skirtos nuobaudos padarytiems nusižengimams yra tinkamos;
14. Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo;
15. Dėl Kroso komiteto pirmininko Valdo Stankūno LASF ir sportininkų atstovavimo
Rygoje 2019 Lietuvos ralio kroso čempionato I etape;
16. Dėl Kroso komiteto atstovų dalyvavimo susirinkime Bauskėje;
17. Dėl Kroso komiteto atstovo Zenono Sinkevičiaus kuro išlaidų kompensavimo
vykimui į Baltijos autokroso čempionato etapą.
18. Dėl Sauliaus Stanaičio komandiruotės į ralio sprinto čempionato V etapą “Saldus
2019”;
19. LASF Techninio delegato skyrimas 2019 m. Lietuvos automobilių ralio ir ralio
sprinto čempionato VI etapą „Rally Classic 2019“.

II.

Klausimų nagrinėjimas

1. Dėl LASF sportinio automobilio techninio paso maketo pakeitimo bei LASF sportinio
automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų pakeitimo;
SVARSTYTA: Peržiūrėti techninių reikalavimų komiteto pateikti LASF sportinio automobilio
techninio paso maketo pakeitimai ir techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų pakeitimai.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF sportinio automobilio paso maketo pakeitimus bei LASF sportinio
automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų pakeitimus pagal LASF techninių
reikalavimų komiteto pateiktus pasiūlymus (Priedas Nr. 1).
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BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF sportinio automobilio paso maketo pakeitimus ir LASF sportinio
automobilio techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatų pakeitimus (Priedas Nr. 1).

2. Techninių reikalavimų komiteto prašymas dėl komiteto biudžeto suformavimo;

SVARSTYTA: Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas informavo tarybą, kad 2019-08-22 gautas
LASF Techninių reikalavimų komiteto pirmininko Egidijaus Janavičiaus prašymas Tarybai dėl komiteto
biudžeto suformavimo, kuriame prašoma suformuoti biudžetą naujų techninių komisarų ruošimui
skiriant dalį įplaukų gautų už sportinių automobilių techninių pasų išdavimą.

SIŪLYTA: Nuo 2020 m. LASF biudžete suformuoti techninių reikalavimų komiteto fondą, kurio
sudarymui būtų skirta nuo 7 iki 10 eurų nuo vieno pagaminto sportinio automobilio techninio paso. Šio
fondo lėšos bus skiriamos naujų techninių komisarų rengimo išlaidoms padengti.

BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai

NUTARTA: Nuo 2020 m. LASF biudžete suformuoti techninių reikalavimų komiteto fondą, kurio
sudarymui būtų skirta nuo 7 iki 10 eurų nuo vieno pagaminto sportinio automobilio techninio paso.
Šio fondo lėšos bus skiriamos naujų techninių komisarų rengimo išlaidoms padengti.
3. Dėl techninių reikalavimų komiteto antspaudo patvirtinimo;
SVARSTYTA: LASF generalinis sekretorius informavo, kad norint optimizuoti techninių reikalavimų
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komiteto darbą jiems yra reikalingas antspaudas, kurį komitetas naudotų nacionalinėms homologacijoms
ir techninių pasų išdavimui vietoje šiuo metu naudojamo LASF anspaudo.
SIŪLYTA: Patvirtinti techninių reikalavimų komiteto antspaudą (Priedas Nr. 2).
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti techninių reikalavimų komiteto antspaudą (Priedas Nr. 2).

4. FIA Motor Sport Games;
SVARSTYTA: 2019 m. Spalio 31- lapkričio 3 dienomis, Romoje (Italija) vyks pirmosios FIA “Motor
Sport Games” žaidynės, kuriuose 4 rungtyse atsovaus ir Lietuvos sportininkai. Lietuvos rinktinę
sudarys: Benediktas Čirba ir jo komandos vadovas (Drift Cup), Martynas Sidunovas (Digital Cup),
Julius Adomavičius ir komandos vadovas Haris Aleksandravičius (Touring Car Cup), Kajus Šikšnelis
ir Skaistė Petrauskaitė (Karting Slalom).
Prezidentas pabrėžė, kad norint pasiekti maksimalų efektą viešinant šias žaidynes būtina rasti
informacinį partnerį. Prezidentas informavo pasirūpins viešinimo klausimu.
SIŪLYTA: Apmokėti Lietuvos rintkinės delegacijos nakvynę Romoje š.m. spalio 30- lapkričio 3
dienomis bei skrydžio bilietus, aprangų gamybą, taip pat automobilio nuomą Romoje, preliminari
Lietuvos delegacijos vykimo į žaidynes suma 5000 eurų
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Apmokėti Lietuvos rintkinės delegacijos nakvynę Romoje š.m. spalio 30- lapkričio 3
dienomis bei skrydžio bilietus, aprangų gamybą, taip pat automobilio nuomą Romoje, preliminari
Lietuvos delegacijos vykimo į žaidynes suma 5000 eurų.
5. Dėl LASF atstovų dalyvavimo FIA Regional Sport Congress ir NEZ komisijų susirinkime;
2019-10-18/20
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SVARSTYTA:

Gautas kvietimas dalyvauti FIA Regional Sporto Congress ir NEZ komisijų

susirinkime, kurie vyks š.m. spalio 18-20 dienomis Kopenhagoje (Danija).

SIŪLYTA: į FIA kongresą ir NEZ susirinkimus deleguoti LASF generalinį sekretorių Tadą Vasiliauską
(NEZ tarybos narys), ralio komiteto pirmininką Tomą Žemaitį (NEZ ralio komisijos narys), drifto
komiteto pirmininką Liną Ramošką (NEZ drifto komisijos narys), žiedo komiteto pirmininkę Ingą
Kačinskienę (NEZ žiedo komisijos narė). Apmokėti lėktuvo bilietus pirmyn atgal, bei nakvynę. Po
komandiruotės Taryba įpareigoja komandiruotus asmenis pasidalinti gauta informacija su savo komitetų
nariais.

BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai

NUTARTA: į FIA kongresą ir NEZ susirinkimus deleguoti LASF generalinį sekretorių Tadą
Vasiliauską (NEZ tarybos narys), ralio komiteto pirmininką Tomą Žemaitį (NEZ ralio komisijos
narys), drifto komiteto pirmininką Liną Ramošką (NEZ drifto komisijos narys), žiedo komiteto
pirmininkę Ingą Kačinskienę (NEZ žiedo komisijos narė). Apmokėti lėktuvo bilietus pirmyn atgal,
bei nakvynę. Po komandiruotės Taryba įpareigoja komandiruotus asmenis pasidalinti gauta
informacija su savo komitetų nariais.

6. Dėl LASF delegatų tvirtinimo FIA, siuntimo į seminarus, kongresus, komandiruotes
tvarkos;
SVARSTYTA: Aptarta LASF siuntimo į komandiruotes tvarka, Tarybos nariai išreiškė nuomonę, kad
tvarką reiktų supaprastinti ir siųsti atstovus Prezidento įsakymu, o Tarybą per posėdžius informuoti apie
asmenis, kurie vyko į seminarus, kongresus, komandiruotes.
SIŪLYTA: Asmenis, kurie bus siunčiami į FIA renginius, seminarus, kongresus, komandiruotes tvirtinti
LASF Prezidento įsakymu be atskiro Tarybos patvirtinimo, tačiau asmuo norintis vykti į seminarus,
6

kongresus, komandiruotes turi pateikti rašytinį prašymą Prezidentui, kuriame nurodoma kelionės data,
tikslas, numatomos išlaidos, po komandiruotės turi pateikti LASF sekretoriatui rašytinę ataskaitą.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Asmenis, kurie bus siunčiami į FIA renginius, seminarus, kongresus, komandiruotes
tvirtinti LASF Prezidento įsakymu be atskiro Tarybos patvirtinimo, tačiau asmuo norintis vykti į
seminarus, kongresus, komandiruotes turi pateikti prašymą Prezidentui, kuriame nurodoma
kelionės data, tikslas, numatomos išlaidos, po komandiruotės turi pateikti LASF sekretoriatui
rašytinę ataskaitą.
7. Dėl LASF ralio komiteto rinkimų paskelbimo į ralio organizatorių atstovo poziciją;
SVARSTYTA: Dėl nenumatytų aplinkybių netekus ralio komiteto organizatorių atstovo pagal LASF
įstatų 1.4.2 punktą skelbti rinkimus į ralio komiteto organizatorių atstovo poziciją.
SIŪLYTA: Ralio komiteto organizatorių atstovo rinkimai: Siūloma paskelbti LASF svetainėje ir išsiųsti
LASF nariams el. laiškais informaciją apie kandidatūrų teikimą į ralio disciplinos komiteto nario
(Varžybų organizatoriaus atstovo) pareigas. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos
Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt iki š.m. spalio 2 d.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Paskelbti LASF svetainėje ir išsiųsti LASF nariams el. laiškais informaciją apie
kandidatūrų teikimą į ralio disciplinos komiteto nario (Varžybų organizatoriaus atstovo) pareigas.
Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt iki š.m.
spalio 2 d.
8. Drago komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimas;

SVARSTYTA: Informuota, kad 2019 m. liepos 18 d. buvo gautas Drago komiteto pirmininko
pavaduotojos Indrės Janauskaitės atsistatydinimo raštas, kuriame teigiama, kad dėl asmeninių priežasčių
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pavaduotoja negali tinkamai eiti pareigų. Drago komiteto pirmininkas Jonas Žydelis, savo pavaduotoju
komitete pasirinko Tomą Liutinskį ir prašo Tarybos jį patvirtinti. Tomo Liutinskis stikimas eiti LASF
ralio komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas yra gautas.
SIŪLYTA: Į LASF Drago komiteto pirmininko pavaduotojo pareigas patvirtinti Tomą Liutinskį.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Drago komiteto pirmininko pavaduotoju patvirtinti Tomą Liutinskį.
9. Dėl Remigijaus Bilevičiaus komandiruočių;
SVARSTYTA: 2019m. rugsėjo 2 d. Paryžiuje vyko FIA Off Road komisijos susitikimas į kurį kvietimą
gavo šios komisijos narys Remigijus Bilevičius, taip pat LASF gavo prašymą iš Švedijos organizatorių
deleguoti R.Bilevičių dirbti komisaru NEZ „RallyX Nordic“ VII etape, kuri vyks rugsėjo 20-21 dienomis
Tierp (Švedija).
SIŪLYTA: FIA Off Road komisijos nariui Remigijui Bilevičiui kompensuoti komandiruotės Paryžiuje,
kuri vyko š.m. rugsėjo 2 dieną išlaidas lėktuvo bilietus pirmyn atgal – 383,37 eur. bei dienpinigius – 63
eur. Taip pat apmokėti R.Bilevičiaus lėktuvo bilietus pirmyn atgal ir automobilio nuomos išlaidas rugsėjo
20-21 d. NEZ „Rally X Nordic” VII etapo metu.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: FIA Off Road komisijos nariui Remigijui Bilevičiui apmokėti komandiruotės
Paryžiuje, kuri vyko š.m. rugsėjo 2 dieną išlaidas lėktuvo bilietus pirmyn atgal – 383,37 eur. bei 9
dienpinigius – 63 eur. Taip pat apmokėti R.Bilevičiaus lėktuvo bilietus pirmyn atgal ir automobilio
nuomos išlaidas rugsėjo 20-21 d. „NEZ Rally X Nordic” VII etapo metu.
10. Dėl Gedimino Grigaičio kuro išlaidų kompensavimo vykimui dirbti komisaru 2019 m.
Lietuvos automobilių pravažumo čempionato ir taurės III etape;
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SVARSTYTA: 2019 m. liepos 19/21 dienomis Madonoje (Latvija) vyko 2019m. Lietuvos automobilių
pravažumo čempionato III etapas, kuriame komisaru dirbo ir LASF sportininkų interesus atstovavo 4x4
komiteto pirmininkas Gediminas Grigaitis.
SIŪLYTA: Apmokėti Gedimino Grigaičio kuro išlaidas -148,83 eur.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Apmokėti Gediminui Grigaičiui kuro išlaidas -148,83 eur.
11. Dėl LASF įstatų pakeitimo ir darbo grupės formavimo;
SVARSTYTA: Prezidentas informavo Tarybą, kad jau yra pradėta teisininko rengti nauji LASF įstatai,
tačiau norint įsigilinti į dabartinių įstatų problematiką būtina suformuoti darbo grupę. Taip pat
informuota, kad tikriesiems ir asocijuotiems LASF nariams elektroniniais paštais buvo išsiųsta
informacija, kurioje nurodyta, kad visi nariai savo pasiūlymus dėl įstatų pakeitimų, reglamentų ir
taisyklių gali teikti iki spalio 25 d. LASF administracijai el. p. lasf@lasf.lt .
SIŪLYTA:

Suformuoti įstatų pakeitimo darbo grupę iš LASF Prezidento Sauliaus Girdausko,

generalinio sekretoriaus Tado Vasiliausko bei teisininko Ričardo Rupkaus.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Suformuoti įstatų pakeitimo darbo grupę iš LASF Prezidento Sauliaus Girdausko,
generalinio sekretoriaus Tado Vasiliausko bei teisininko Ričardo Rupkaus.
12. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių aptarimas;
SVARSTYTA: LASF generalinis sekretorius Tarybai pristatė dabartinę licencijų išdavimo ir kategorijų
suteikimo tvarką, taip pat informavo, kad iš sportininkų kyla poreikis licencijas išsiimti ne tik per klubus
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(LASF narius) bet ir individualiai. Pagal licencijų išavimo ir kategorijų suteikimo atnaujintą tvarką
individualiai sportininkai galėtų išsiimti M ir E kategorijų licencijas, tačiau jos būtų brangesnės nei
perkant per pareiškėją, o D kategorijų licencijų tvarka nepasikeistų ir sportininkai privalėtų turėti
pareiškėją. Taip pat sportininkai turintys D kategorijos licenciją galėtų du kartus per metus keisti
pareiškėją, tačiau apie tai privalėtų informuoti LASF administraciją, kad ji juos įtrauktų į pareiškėjų
licencijas.
SIŪLYTA: Parengti naują licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos konceptą ir pateikti
Tarybos svarstymui.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Parengti naują licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos konceptą ir pateikti
Tarybos svarstymui.
13. Dėl Mariaus Mikuševičiaus prašymo LASF Tarybai išanalizuoti ir įvertinti ar LKF
Tarybos skirtos nuobaudos padarytiems nusižengimams yra tinkamos;
INFORMUOTA: Buvo gautas Mariaus Mikuševičiaus prašymas adresuotas LASF Tarybai su
prašymu išanalizuoti ir įvertinti ar LKF Tarybos skirtos nuodaudos padarytiems nusižengimams yra
tinkamos. LASF Taryba įvertinusi prašymą nutarė, kad neturi teisės svarstyti ir spręsti ar LKF priimtos
nuobaudos yra tinkamos.
Pereita prie kito klausimo.
14. Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo;
SVARSTYTA: Dėl LASF asocijuotų narių priėmimo.
SIŪLYTA: Į LASF asocijuotus narius priimti:
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Eil. Nr.

Asocijuoto nario pavadinimas

Vadovas

LASF nario anketa

1

Kaltinėnų AMSK

Petras Bartkus

Pateikta

2

MB Sporto Maniakai

Marta Benetytė

Pateikta

BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Į LASF asocijuotus narius priimti:
Eil. Nr.

Asocijuoto nario pavadinimas

Vadovas

LASF nario anketa

1

Kaltinėnų AMSK

Petras Bartkus

Pateikta

2

MB Sporto Maniakai

Marta Benetytė

Pateikta

15. Dėl Kroso komiteto pirmininko Valdo Stankūno LASF ir sportininkų atstovavimo Rygoje
2019 Lietuvos ralio kroso čempionato I etape;
SVARSTYTA: 2019-07-06/07 Rygoje ( Latvija) vyko 2019 Lietuvos ralio kroso čempionato I etapas,
kuriame LASF ir sportininkų interesus atstovavo Kroso komiteto pirmininkas Valdas Stankūnas.
SIŪLYTA: Apmokėti Valdui Stankūnui kuro išlaidas -67 eur ir nakvynės išlaidas -75,50 eur.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Apmokėti Valdui Stankūnui kuro išlaidas-67 eur. ir nakvynės išlaidas -75,50 eur.
16. Dėl Kroso komiteto atstovų dalyvavimo susirinkime Bauskėje;
SVARSTYTA: 2019 m. rugsėjo 7 d. Bauskėje (Latvija) susitikime su Latvijos federacijos atstovais
dalyvavo Kroso komiteto pirmininkas Valdas Stankūnas bei komiteto nariai Saulius Valiukas, 12
Ramūnas Vaitkūnas ir Marius Vitkaitis. Susitikime buvo svarstyti 2020 m. sezono planai. Komitetas
LASF Tarybos susipažinimui pateikė susirinkimo medžiagą.
SIŪLYTA: Apmokėti išlaidas už kurą -60 eur ir nakvynę-118 eur.
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BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Apmokėti išlaidas už kurą -60 eur ir nakvynę-118 eur.
17. Dėl Kroso komiteto atstovo Zenono Sinkevičiaus kuro išlaidų kompensavimo vykimui į
Baltijos autokroso čempionato etapą;
SVARSTYTA: 2019 m. Liepos 15 d. Smiltenė (Latvija) vyko Baltijos autokroso čempionato etapas,
kuriame LASF sportininkus atstovavo kroso komiteto narys Zenonas Sinkevičius.
SIŪLYTA: Apmokėti Zenonui Sinkevičiui kuro išlaidas – 81 eurą.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Apmokėti Zenonui Sinkevičiui kuro išlaidas – 81 eurą.
18. Dėl Sauliaus Stanaičio komandiruotės į ralio sprinto čempionato V etapą “Saldus 2019”;

SVARSTYTA:

2019 m. rugsėjo 22 d. Saldus (Latvija) vyks Lietuvos automobilių ralio sprinto

čempionato V etapą “Saldus 2019”, kuriame komisaru deleguotas dirbti ir sportininkų interesus
atstovauti Saulius Stanaitis.
SIŪLYTA: Apmokėti Sauliaus Stanaičio kelionės išlaidas.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: Apmokėti Sauliaus Stanaičio kelionės kuro išlaidas.
19. LASF Techninio delegato skyrimas 2019 m. Lietuvos automobilių ralio ir ralio sprinto
čempionato VI etapą „Rally Classic 2019“.
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SVARSTYTA:

LASF generalinis sekretorius informavo, kad yra gautas prašymas iš Techninių

reikalavimų komiteto deleguoti LASF techninį delegatą į Lietuvos automobilių ralio čempionato VI
etapą. Komitetas informavo, kad paskutiniame ralio etape būtina patikrinti dalyvių automobilių atitikimą
2019 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato techniniems reikalavimams. Apsvarstyti galimi
techniniai delegatai 2019 m. Lietuvos automobilių ralio ir ralio sprinto čempionato VI etapui „Rally
Classic 2019“;
SIŪLYTA: 2019 m. Lietuvos automobilių ralio ir ralio sprinto čempionato VI etape „Rally Classic
2019“ LASF techniniu delegatu skirti Egidijų Janavičių.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: 2019 m. Lietuvos automobilių ralio ir ralio sprinto čempionato VI etape „Rally Classic
2019“ LASF techniniu delegatu skirti Egidijų Janavičių.
Posėdis paskelbtas baigtu.
Posėdžio lapų 13.
Posėdžio pirmininkas Saulius Girdauskas
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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