
 

 
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

TEISĖJŲ KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2019-09-11 

 
2019-09-11 

 Kaunas 

 

  

Teisėjų komiteto posėdis pradėtas 2019.09.11 d. 17:30 val., LASF būstinė, Savanorių pr. 56, 

Kaunas, baigtas 2019.09.11d. 20:00 val. 

Dalyvavo:   

LASF Generalinis sekretorius: Tadas Vasiliauskas;  

Teisėjų komiteto pirmininkas: Remigijus Bilevičius;  

Kroso komiteto nariai: Šarūnas Liesis, Algirdas Bilevičius, Vaiva Šlėderienė, Gražvydas 

Smetonis, Saulius Stanaitis. 

Kviestiniai svečiai: Valdas Stankūnas. 

Posėdžio pirmininkas: Remigijus Bilevičius 

Posėdžio sekretorius: Gražvydas Smetonis 

 

Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 

1.  Autokroso Plungėje teisėjavimo trumpas aptarimas, pagal SKK pirmininko 

ataskaitą 

1.1 SKK pirmininko ataskaitos svarstymas (Į ataskaitos svarstymą pakviestas Valdas 

Stankūnas). 

 

2. LŽLČ , dalyvio Juliaus Kiršio gauto rašto svarstymas. 

 

3. Teisėjų komiteto nuostatų , bei kitų LASF reglamentuojančių dokumentų 

aptarimas, LASF sporto šakų disciplinų atstovų siūlymai. Trumpas teisėjų komiteto 

projekto pristatymas 

 



 

4. Darbų komitete pasiskirstymas. 

5.  Kiti klausimai.  

 

 

 

1. KLAUSIMAS.  Autokroso Plungėje teisėjavimo trumpas aptarimas, pagal SKK 

pirmininko ataskaitą 

 

- Varžybų vyriausias komisaras Š.Liesis susirinkusiems pristatė savo ataskaitos 

pastabas, liečiančias teisėjų darbą šio etapo metu.  Konstatuota, kad varžybose 

nenaudota falšstarto aparatūra, kas yra privaloma remiantis Lietuvos automobilių 

kroso čempionato reglamento punktu 6.4.7. b. Taip pat varžybų vadovas 

nepasinaudojo galimybe kreiptis į SKK dėl leidimo išimties tvarka nesinaudoti 

falšstarto aparatūra, kas rodo, kad varžybų vadovas arba nežino reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų, arba nelabai supranta komisarų vaidmens varžybose. 

- Atkreiptas dėmesys, kad įvairiuose varžybų dokumentuose klaidingai nurodytos 

arba neatitinkančios realybėje falšstarto teisėjų pavardės, kas sudaro didelė 

prielaidą įvairiems protestams. 

- Buvo klaidų trasos teisėjų darbe rodant vėliavas, kas kainavo sportininkui pirmos 

vietos praradimą.  

- SKK pirmininkas atkreipė dėmesį į varžybų vadovo sprendimus, liečiančius 

signalinių vėliavų naudojimą, jų rodymo laiką ir reikalingumą. 

- Visiškai abejotinas varžybų vadovo sprendimas Nr.2, kuriuo jis skyrė sportininkui 

piniginę baudą. 

- Apibendrinant, SKK pirmininkas konstatavo, kad varžybų vadovo ir trasos teisėjų 

darbas atskirais atvejais turėjo įtakos varžybų dalyvių rezultatams. 

- Komitetas priėmė dėmesin SKK pirmininko ataskaitos paaiškinimus, išklausė šių 

varžybų vadovo V.Stankūno pasisakymą bei kitų komiteto narių nuomones. 

 

Komiteto pirmininkas pasiūlė varžybų vadovui V.Stankūnui pareikšti įspėjimą už 

jo ir jam pavaldžių tarnybų padarytas klaidas varžybų metu ir, jei panašios 

klaidos bus daromos sekančiuose etapuose jam dirbant varžybų vadovo pareigose, 

komitetas imsis atitinkamų poveikio priemonių jo darbo trūkumų šalinimui. 

Bendru komiteto sutarimu šiam komiteto pirmininko siūlymui pritarta. 

  

 

2. KLAUSIMAS. LŽLČ, dalyvio Juliaus Kiršio gauto rašto svarstymas. 

- Buvo apsvarstytas J.Kiršio raštas. Nuspręsta tolimesnių veiksmų nesiimti. 

 

 



3. KLAUSIMAS. Teisėjų komiteto nuostatų , bei kitų LASF reglamentuojančių 

dokumentų aptarimas, LASF sporto šakų disciplinų atstovų siūlymai. 

Trumpas teisėjų komiteto projekto pristatymas 

- Buvo aptarti teisėjų komiteto nuostatų bei kiti LASF dokumentai. Dėl LASF 

sporto šakų disciplinų atstovų siūlymų – viskas vyksta numatyta tvarka. Sporto 

disciplinų reglamentai ruošiami. 

 

4. KLAUSIMAS. Darbų komitete pasiskirstymas.  

- Trumpai apsvarstyti ateinančio sezono teisėjų komiteto darbai, planai. 

 

5. KLAUSIMAS. Kiti klausimai.  

- Daugiau klausimų nebuvo. 

 

 

 

 

Viso protokolo lapų su priedais: 3 

 

Posėdžio pirmininkas         Remigijus Bilevičius  

 

Posėdžio sekretorius           Gražvydas Smetonis 

 

 


