LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
TEISĖJŲ KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 2020-01-09

2019-01-09
Kaunas
Teisėjų komiteto posėdis pradėtas 2020-01-09 d. 17:00 val., LASF būstinė, Savanorių pr.
56, Kaunas, baigtas 2020-01-09 d. 19:15 val.

Dalyvavo:
LASF Generalinis sekretorius: Tadas Vasiliauskas;
Teisėjų komiteto pirmininkas: Remigijus Bilevičius;
Teisėjų komiteto nariai: Saulius Stanaitis, Algirdas Bilevičius, Šarūnas Liesis, Ramūnas
Vaitkūnas.
Posėdžio pirmininkas: Remigijus Bilevičius;
Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas.
Darbotvarkės klausimai:
1. SKK pirmininko/stebėtojo ataskaitos už paskutinį kroso čempionato Marijampolėje
svarstymas pakviečiant suinteresuotus asmenis.
2. Siūlymai suvažiavimui dėl LASF įstatų punktų koregavimo, (keitimo) jeigu tokių siūlymų
turime nuo komiteto.
3. Sporto disciplinų papildomų nuostatų, tvirtinimo tvarkos sprendimų siūlymai.
4. TK atestacinės komisijos paskyrimas, teisėjų licencijų kategorijų (pirmos, nacionalinės)
suteikimo klausimai.
5. Reikalingų dokumentų (formų) teisėjaujant varžybose, aptarimas bei talpinimas LASF
tinklapyje.
6. Dėl teisėjų siuntimo į teisėjų seminarus tvarkos.
7. Oficialių asmenų galinčių dirbti varžybų vadovais, vadovų pavaduotojais bei SKK,
aptarimas bei tvirtinimas.
8. Seminarų teisėjams trumpas aptarimas.
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Sprendimų priėmimas:
1. KLAUSIMAS. SKK pirmininko/stebėtojo ataskaitos už 2019 m. Lietuvos
automobilių kroso čempionato VI etapą Marijampolėje svarstymas, pakviečiant suinteresuotus
asmenis.
Suinteresuotas asmuo, Valdas Stankūnas, kvietimą į posėdį gavo, tačiau negalėjo atvykti dėl
asmeninių priežasčių.
Š. Liesis trumpai apžvelgė SKK pirmininko ataskaitą ir išvardino pagrindines padarytas
klaidas teisėjavime Lietuvos automobilių kroso čempionato VI etape Marijampolėje, už kurias
atsakomybė tenka varžybų vadovui. Taip pat peržiūrėtas vaizdo įrašas, kuriame matomas neleistinas
kontaktas tarp dviejų sportininkų, važiuojančių trasoje ir dėl kurio buvo priimtas, komisarų manymu,
klaidingas varžybų vadovo sprendimas.
Įvertinus visas klaidas, turėjusias įtakos teisėjavimui, Š. Liesio siūlymu, Valdo Stankūno
neįtraukti į galinčių dirbti varžybų vadovais ar komisarais teisėjų sąrašą iki 2020 metų sezono
pabaigos.
Siūloma: neįtraukti Valdo Stankūno į sąrašą teisėjų, galinčių dirbti varžybų vadovais ar
komisarais iki 2020 metų sezono pabaigos, su sąlyga, kad tai galioja tik A lygos varžyboms ir jis gali
būti įtrauktas 2020 metų sezonui į teisėjų, galinčių dirbti varžybų vadovų pavaduotojais, sąrašą.
Balsuota: „už“ – 4; „prieš“ – 1 (R. Vaitkūnas).
Nutarta: neįtraukti Valdo Stankūno į sąrašą teisėjų, galinčių dirbti varžybų vadovais
ar komisarais iki 2020 metų sezono pabaigos, su sąlyga, kad tai galioja tik A lygos varžyboms
ir jis gali būti įtrauktas 2020 metų sezonui į teisėjų, galinčių dirbti varžybų vadovų
pavaduotojais, sąrašą.
2. KLAUSIMAS. Siūlymai suvažiavimui dėl LASF įstatų punktų koregavimo,
(keitimo) jeigu tokių siūlymų turime nuo komiteto.
Iškeltas klausimas dėl komisaro skyrimo į kitą šalį, kai joje vyksta Lietuvos automobilių
sporto disciplinos čempionato varžybų etapas. Šiuo metu nėra aiški tvarka ir taisyklės kaip ir kas
turi/gali būti skiriamas komisaru.
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Siūloma: padiskutuoti teisėjų komitete (elektroninėmis ryšio priemonėmis) ir išsiaiškinti
kur toks punktas turėtų būti įtrauktas (į kokį dokumentą) ir kokia būtų šio punkto formuluotė. Tai
atlikti iki 2020 m. sausio 24 d.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: padiskutuoti teisėjų komitete (elektroninėmis ryšio priemonėmis) ir
išsiaiškinti kur toks punktas turėtų būti įtrauktas (į kokį dokumentą) ir kokia būtų šio punkto
formuluotė. Tai atlikti iki 2020 m. sausio 24 d.
3. KLAUSIMAS. Dėl sporto disciplinų papildomų nuostatų tvirtinimo tvarkos,
sprendimų siūlymai.
Siūloma: papildomi nuostatai bus talpinami e-lasf sistemoje. Tadas Vasiliauskas pasirūpins,
kad visi Teisėjų komiteto nariai gautų pranešimus apie įkeltus dokumentus į e-lasf sistemą. Komiteto
nariai galės peržiūrėti dokumentus, parašyti komentarus ir pastabas, Teisėjų komiteto pirmininkas po
peržiūros patvirtins dokumentus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: papildomi nuostatai bus talpinami e-lasf sistemoje. Tadas Vasiliauskas
pasirūpins, kad visi Teisėjų komiteto nariai gautų pranešimus apie įkeltus dokumentus į e-lasf
sistemą. Komiteto nariai galės peržiūrėti dokumentus, parašyti komentarus ir pastabas, Teisėjų
komiteto pirmininkas po peržiūros patvirtins dokumentus.
4. KLAUSIMAS. TK atestacinės komisijos paskyrimas, teisėjų licencijų kategorijų
(pirmos, nacionalinės) suteikimo klausimai.
Siūloma: Atskiros komisijos teisėjų atestavimui neskirti. Teisėjas, norintis gauti nurodytos
kategorijos teisėjo licenciją, turės užpildyti specialią formą, ją atsiųsti į LASF. Teisėjų komiteto
pirmininkas ją patikrinęs patvirtins, jei teisėjo patirtis atitiks atestavimo reikalavimus. Tais atvejais,
jei kils klausimų dėl kategorijos skyrimo, komiteto pirmininkas persiųs informaciją teisėjų komitetui
dėl skyrimo svarstymo. Išskirtiniais atvejais, gali būti paskirta atestacinė komisija.
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Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Atskiros komisijos teisėjų atestavimui neskirti. Teisėjas, norintis gauti
nurodytos kategorijos teisėjo licenciją, turės užpildyti specialią formą, ją atsiųsti į LASF.
Teisėjų komiteto pirmininkas ją patikrinęs patvirtins, jei teisėjo patirtis atitiks atestavimo
reikalavimus. Tais atvejais, jei kils klausimų dėl kategorijos skyrimo, komiteto pirmininkas
persiųs informaciją teisėjų komitetui dėl skyrimo svarstymo. Išskirtiniais atvejais, gali būti
paskirta atestacinė komisija.
5. KLAUSIMAS. Reikalingų dokumentų (formų) teisėjaujant varžybose, aptarimas bei
talpinimas LASF tinklapyje.
Siūloma: Visiems Teisėjų komiteto nariams peržiūrėti dabar esančius LASF tinklapyje
dokumentus, reikalingus teisėjaujant varžybose (t.y. SKK sprendimo forma, varžybų vadovo
sprendimo forma ir kt.) ir teikti komitetui pasiūlymus dėl dokumentų tobulinimo/pakeitimo.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: visiems Teisėjų komiteto nariams peržiūrėti dabar esančius LASF tinklapyje
dokumentus, reikalingus teisėjaujant varžybose (t.y. SKK sprendimo forma, varžybų vadovo
sprendimo forma ir kt.) ir teikti komitetui pasiūlymus dėl dokumentų tobulinimo/pakeitimo.
6. KLAUSIMAS. Dėl teisėjų siuntimo į teisėjų seminarus tvarkos.
Siūloma: LASF teisėjų komitetas teikia LASF administracijai kandidatūras siusti į
tarptautinius seminarus, organizuojamus atitinkamos sporto šakos disciplinos, LASF licencijuotus
teisėjus. Siūlyti kandidatus iš LASF licencijuotų teisėjų į seminarus, organizuojamus techninių
reikalavimų ar saugaus varžybų organizavimo klausimais, turi atitinkamai techninių reikalų ir SVO
komitetai. LASF teisėjų komitetas kreipiasi į LASF Tarybą, kad ji savo protokoliniu sprendimu
patvirtintų šią skyrimo tvarką dalyvauti LASF licencijuotiems teisėjams atitinkamuose
tarptautiniuose seminaruose.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
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LASF teisėjų komitetas teikia LASF administracijai kandidatūras siusti į tarptautinius
seminarus, organizuojamus atitinkamos sporto šakos disciplinos, LASF licencijuotus teisėjus.
Siūlyti kandidatus iš LASF licencijuotų teisėjų į seminarus, organizuojamus techninių
reikalavimų ar saugaus varžybų organizavimo klausimais, turi atitinkamai techninių reikalų ir
SVO komitetai. LASF teisėjų komitetas kreipiasi į LASF Tarybą, kad ji savo protokoliniu
sprendimu patvirtintų šią skyrimo tvarką dalyvauti LASF licencijuotiems teisėjams
atitinkamuose tarptautiniuose seminaruose.
7. KLAUSIMAS. Oficialių asmenų, galinčių dirbti varžybų vadovais, vadovų
pavaduotojais bei SKK, aptarimas bei tvirtinimas.
Siūloma: Teisėjų komiteto pirmininkui peržiūrėti šiuo metu esantį sąrašą.
Įtraukti naują skiltį: „Varžybų vadovo pavaduotojas“.
Atskirti atskirus sąrašus pagal automobilių sporto disciplinas (teisėjai gali kartotis keliuose
sąrašuose).
Po to Teisėjų komitetas galės siūlyti asmenis, kuriuos reikėtų įtraukti į šiuos sąrašus.
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
Nutarta: Teisėjų komiteto pirmininkui peržiūrėti šiuo metu esantį sąrašą.
Įtraukti naują skiltį: „Varžybų vadovo pavaduotojas“.
Atskirti atskirus sąrašus pagal automobilių sporto disciplinas (teisėjai gali kartotis keliuose
sąrašuose.) Po to Teisėjų komitetas galės siūlyti asmenis, kuriuos reikėtų įtraukti į šiuos sąrašus.
8. KLAUSIMAS. Seminarų teisėjams trumpas aptarimas.
Aptarti numatomi padaryti seminarai teisėjams, aptarta kuriuose miestuose galima būtų
daryti seminarus, apžvelgta medžiaga naudoti seminaruose.
Sprendimų nepriimta.
Viso protokolo su priedais lapų: 5
Posėdžio pirmininkas

Remigijus Bilevičius

Posėdžio sekretorius

Ramūnas Vaitkūnas
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