
 
 

Lietuvos automobilių sporto federacija 
LASF kitų sporto šakų komiteto posėdžio protokolas Nr.  

2019-11-03 
 
 
LASF kitų sporto šakų komiteto posėdis pradėtas 2019-10-03 d. (ketvirtadienis) 19.00 val., 
baigtas 2019-10-03 d. 22.30 val. 
 
Dalyvavo: Silverijus Lapėnas, Vytis Šliažas, Audrius Kliminskas, Saulius Stanaitis, 
Gediminas Šliumpa, Tadas Zdanavičius, Tadas Vasiliauskas 
 
Nedalyvavo: Romualdas Mažuolis 
 

Posėdžio pirmininkas - Silverijus Lapėnas 

Posėdžio sekretorius - Vytis Šliažas 

 
I.   Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas 

 

SIŪLYTA: Pritarti Kitų sporto šakų pirmininko pristatytai darbotvarkei 

BALSUOTA: Vienbalsiai 

NUTARTA:  Pritarti 

 

II. Klausimų nagrinėjimas 
 
1.  
 
SIŪLYTA:Įtraukti Tomą Kuzminską į Street race Čempionato OC klasę. Įtraukti 
Gintarą Čepulį į Čempionato sąrašą. 

BALSUOTA: Vienbalsiai už 

NUTARTA:  Pritarti siūlymui 
 
2.  

SIŪLYTA: Įtraukti į Čempionato reglamentą punktą, kad visi rezultatai iš 
organizatoriaus būtų pateikti iš anksto komiteto pateiktu formatu. Organizatoriams šį 
pasiūlymą dėti kaip rekomendaciją. 

BALSUOTA: Vienbalsiai 



NUTARTA: Pritarti 

3.  

SIŪLYTA: Visi nauji pasiūlymai, apklausos (ne sprendimai) būtų išsiųsti visiems 
Čempionato dalyviams į el. paštą, o ne Facebook puslapį. Facebook puslapyje patalpinti 
atliktas apklausas ar sprendimus, vykdyti diskusijas, tačiau vadovautis Čempionato 
dalyvių nuomone, o ne Facebook komentatorių. 

BALSUOTA: Vienbalsiai už 

NUTARTA: Pritarti 

4.  

SIŪLYTA: Registracija į visus čempionato etapus būtų vienoda el. forma. 

BALSUOTA: vienbalsiai už 

NUTARTA: Darom reikalavimų susirinkimą ir vėliau spręsim apie galimybę įdiegti 
vieningą sistemą. 

5.  

SIŪLYTA: Remiantis LASF kitų sporto šakų komiteto darbo nuostatų 1.15.2 punktu. 
paskirti žmogų, kurio užduotis būtų pritraukti rėmėjų. Už tai galima būtų išmokėti 
premiją.  Už kiekvieną pritrauktą rėmėją, mažiausiai sezonui, skirti 10-20% premiją nuo 
visos rėmimo sumos LASF nariui ar sportininkui atvedusiam rėmėją. 

BALSUOTA: Nebalsuota 

NUTARTA: Ne komiteto kompetencijoje 

6.  

SIŪLYTA: Remiantis LASF kitų sporto šakų komiteto darbo nuostatų 1.15.2 punktu. 
Ieškoti naujų organizatorių ir pirmus metus skirti krepšelį, t.y. sumažinti arba netaikyti 
LASF mokesčių, padėti organizuoti renginį. Tokia pagalba būtų skiriama, jeigu po 
renginio Čempionatų dalyvių daugumos nuomonė būtų teigiama apie renginį, taip pat 
LASF atsakingi asmenys pasisakytų teigiamai. 

BALSUOTA: Nebalsuota 

NUTARTA: Ne komiteto kompetencijoje. Palikti klausimą kitiems kartams 

7.  

SIŪLYTA: Remiantis LASF kitų sporto šakų komiteto darbo nuostatų 1.15.21 punktu. 
Vienam ar keliems Čempionato nugalėtojams (1 vietos) skiria paramą dalyvauti užsienio 
atitinkamose varžybose kitais metais. 



BALSUOTA: Balsavimas nevyko 

NUTARTA: Jeigu yra pinigų pritariam, kol kas nėra pinigų. Komiteto pirmininkas iki 
metų pabaigos pasikalbės su marketingo atstovu Milium ir pateiks rezultatus dėl 
finansavimo bendrai slalomui. 

8.  

SIŪLYTA: Į Čempionato etapus dalyviui leisti registruotis tik į vieną klasę, o likus laisvų 
vietų ir į daugiau klausių. 

BALSUOTA: balsavimas nevyko 

NUTARTA: Kol kas nesvarstom šio varianto. 

9.  

SIŪLYTA: Bendradarbiauti su kitais komitetais organizuojant renginius, pvz. pasikviesti 
dalyvių iš kitų sporto šakų parodomiesiems važiavimams ar organizuoti renginius kartu. 

BALSUOTA: balsavimas nevyko 

NUTARTA: Nieko nekeičiam. Čia organizatoriaus kompetencija. 

10.  

SIŪLYTA: Įsteigti metinį prizą už gražiausią ar naujausią automobilį. 

BALSUOTA: Nebalsuota 

NUTARTA: Kaip ir 7 punktas. 

11.  

SIŪLYTA: Įsteigti papildomą Junior įskaitą. 

BALSUOTA: Už vienbalsiai 

NUTARTA: Jeigu susirinks bent 5 dalyviai įsteigs įskaitą. Reikia rasti atsakingą dalyvį. 

12.  

SIŪLYTA: Etapuose paskirstyti taškus tik Čempionato dalyviams, o ne visiems etapo 
dalyviams 

BALSUOTA: Vienbalsiai už 

NUTARTA: Čempionato mokestį mokėti kiekvieno etapo metu ir automatiškai dalyvis 
įtraukiamas I Čempionato sąrašą. Tokiu atveju taškus gaus tik dalyviai, kurie dalyvauja 
Čempionate. 



13.  

SIŪLYTA: Organizatoriams nurodyti, koks gali būti maksimalus greitis slalomo 
čempionate. 

BALSUOTA: Vienbalsiai už 

NUTARTA: Nutarta, kad nieko keisti nereikia. Nes prieš kiekvienas varžybas trasos 
priduodamos ir atsižvelgiama, kokios varžybos vyksta. Šį sezoną buvo vienas etapas, 
kuriame visgi buvo per greitas lėtuminis slalomas. 

14.  

SIŪLYTA: Suderinti su policija, kad ji prisidėjimo prie metinių apdovanojimų įsteigiant 
prizus. 

BALSUOTA: Balsavimas nevyko 

NUTARTA: Vytis turi suderinti su policija dėl rėmimo ir parengti visą reikiamą 
informaciją. 

15.  

SIŪLYTA: Į varžybų reglamentą traukti papildomą punktą, kad OC klasę atitinkantys 
dalyviai galėtų važiuoti neįskaitoje SG klasėje. Tai būtų jiems treniruotė. 

BALSUOTA: Vienbalsiai už 

NUTARTA: Įtraukti papildomą punktą į Reglamentą. 

16.  

SIŪLYTA: Pakeisti komandinės įskaitos dalyvių skaičių nuo 3 iki 5. 

BALSUOTA: Vienbalsiai už 

NUTARTA: Aptarti pasiūlymą visuotinio susirinkimo metu. 

17.  

SIŪLYTA: Sukurti atskira Facebook puslapį slalomo čempionatui. 

BALSUOTA: Vienbalsiai už 

NUTARTA: Vytis turi sukurti naują FB grupę slalomo čempionatui 

18.  

SIŪLYTA: Dėl Vyčio Šliažo elgesio paviešinant el. būdu vykusio kitų sporto šakų komiteto 
posėdžio medžiagą Street Race dalyvių facebook puslapyje. 



BALSUOTA: nebalsuota 

NUTARTA: Nesikreipti į etikos komisiją apsiriboti kitų sporto šakų komiteto Pirmininko 
žodiniu įspėjimu. 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų 5 

Posėdžio pirmininkas Silverijus Lapėnas 

Posėdžio sekretorius Vytis Šliažas 


