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LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2020-01-15 d. (trečiadienis) 18:00 val., LASF patalpose, 

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

 

Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Tomas Žemaitis (TŽ), komiteto nariai: Saulius Stanaitis (SS), 

Algirdas Bilevičius (BA), Ramūnas Čapkauskas (RČ), Mindaugas Čepulis (MČ). Artūras Gailius (AG) – 

dalyvavo el. ryšio priemonėmis. 

Nedalyvavo: vicepirmininkas Audrius Beresnevičius (AB). 

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

Vasiliauskas (TV). 

 

Posėdžio pirmininkas: Tomas Žemaitis  

Posėdžio sekretorius: Ramūnas Čapkauskas 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. Gautų kandidatūrų į LASF Stebėtojo poziciją svarstymas. 

2. GPS (STS) saugos ir kontrolės įrangos tiekėjo 2020 m. LARČ etapams tvirtinimas. 

3. Svarstymas dėl E. Gelūno ir A.Žiūko galimų LASF Etikos ir Drausmės Kodekso 

pažeidimų.  

4. Dėl rezervinio LARČ etapo įtraukimo į 2020 m. LARČ kalendorių. 

5. Svarstymas dėl LMRČ I-o etapo varžybų datos perkėlimo. 

 
 

1. Gautų kandidatūrų į LASF Stebėtojo poziciją svarstymas. 
Svarstyta: LARČ organizatorių daugumos prašymu, jog LASF Stebėtoju 2020m. LARČ etapuose dėl 

objektyvumo būtų renkamas stebėtojas iš kaimyninių šalių, RK savo ruožtu paprašė kaimyninių šalių 

Automobilių Sporto Federacijų pateikti galimas kandidatūras. Siūlymus į RK prašymą pateikė Lenkijos 

(PZM) ir Latvijos (LAF) Automobilių Sporto Federacijų atstovai pasiūlydami šiuos asmenis: Grzegorz 

Olech (Lenkija), Janis Krastins (Latvija). Kadangi renkantis LASF Stebėtoją iš užsienio šalių yra 

susiduriama su papildomomis išlaidomis LASF neturi finansinių galimybių apmokėti LASF Stebėtojo 

visų išlaidų todėl gautus pasiūlymus RK persiuntė LARČ organizatoriams su pasiūlymu, jog 

organizatoriai tokiu atveju turėtų patys padengti pusę su LASF Stebėtoju susijusių išlaidų bei galėtų 

pateikti savo nuomonę bei pasiūlymus. Šiuo klausimu organizatorių nuomonė nebuvo vieninga, todėl 

RK svarsto galimybę pasirinkti ir LASF Stebėtoją iš kandidatų Lietuvoje. 

Siūlyta: Atidėti LASF Stebėtojo kandidatūrų svarstymą iki sekančio RK posėdžio ir kreiptis į LASF 

Teisėjų Komitetą dėl galimų kandidatų iš Lietuvos pateikimo. 
 

Balsuota:  UŽ – VIENBALSIAI 

 

Nutarta: Atidėti LASF Stebėtojo kandidatūrų svarstymą iki sekančio RK posėdžio ir kreiptis į 

LASF Teisėjų Komitetą dėl galimų kandidatų iš Lietuvos pateikimo. 

 

 

2. GPS (STS) saugos ir kontrolės įrangos tiekėjo 2020 m. LARČ etapams tvirtinimas. 

Svarstyta: RK atsižvelgdamas į 2019 m. sportininkų apklausos metu gautus siūlymus, jog dauguma 

sportininkų pageidauja, kad registracija į LARČ etapus būtų vykdoma naudojant vieną registracijos 



sistemą bei pageidavimą, jog LARČ etapuose būtų naudojama vienoda GPS (STS) saugos ir kontrolės  

įrangą, kreipėsi į GPS (STS) saugos ir kontrolės  įrangos tiekėjus „Kelmės ASK“ ir UAB „4Rally”. 

Tiekėjų buvo prašoma pateikti pasiūlymus nurodant įrangos specifikaciją, paslaugų kainas bei galimybes 

naudoti vieningą registracijos sistemą visų LARČ etapų metu iki 2019 m. gruodžio 31 d.. Tiekėjų 

paslaugų kainos pateikiamos šio RK protokolo priede nr. 1. 

„Kelmės ASK“ pasiūlymas buvo atmestas, nes tiekėjas iki nurodyto termino atsiuntė tik informaciją apie 

paslaugų kainas bei trumpą gaminio aprašymą, kuriame nebuvo pateikta informacija apie įrenginio 

sertifikavimą, atsparumą ugniai ir smūgiams, laboratorinius bandymus, funkcionalumą, baterijos 

veikimo laiką ir kt.. Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus RK nariai nusprendė svarstyti tik UAB „4Rally” 

pateiktą pasiūlymą, kuris atitiko visus keliamus reikalavimus. 

 

Siūlyta: Patvirtinti UAB “4Rally” kaip vienintelį 2020 m. LARČ etapų GPS (STS) saugos ir kontrolės  

įrangos tiekėją. 
 
 

Balsuota:  UŽ – VIENBALSIAI 

 

Nutarta: Patvirtinti UAB “4Rally” kaip vienintelį 2020 m. LARČ etapų GPS (STS) saugos ir 

kontrolės  įrangos tiekėją. 

 

3. Svarstymas dėl E. Gelūno ir A.Žiūko galimų LASF Etikos ir Drausmės Kodekso 

pažeidimų. 

Svarstyta: RK yra gavęs informaciją, jog LARSČ dalyviai, Egidijus Gelūnas ir Alfonsas Žiūkas, Winter 

Rally organziatoriams siųstų el. laiškų turiniu diskredituoja automobilių sportą. Taip pat RK pasiekusi 

informacija apie Egidijaus Gelūno veiksmus socialiniuose tinkluose, t.y. slaptų grupių kūrimas, į kurias 

yra kviečiami sportininkai ir kurstoma nedalyvauti LASF varžybose. 

Siūlyta: Perduoti visą turimą informaciją bei įrodymus bylos nagrinėjimui LASF Etikos ir Drausmės 

komisijai, dėl galimų E. Gelūno ir A. Žiūko LASF Etikos ir Drausmės kodekso pažeidimų. Taip pat 

kreiptis į LASF Tarybą dėl licencijų išdavimo suspendavimo šiems asmenims tol kol LASF Etikos ir 

Drausmės komisija nagrinės šį pažeidimą. 

  

Balsuota:  UŽ – VIENBALSIAI 

 

Nutarta: Perduoti visą turimą informaciją bei įrodymus bylos nagrinėjimui LASF Etikos ir 

Drausmės komisijai, dėl galimų E. Gelūno ir A. Žiūko LASF Etikos ir Drausmės kodekso 

pažeidimų. Taip pat kreiptis į LASF Tarybą dėl licencijų išdavimo suspendavimo šiems asmenims 

tol kol LASF Etikos ir Drausmės komisija nagrinės šį pažeidimą. 

 

4. Dėl rezervinio LARČ etapo įtraukimo į 2020 m. LARČ kalendorių. 

Svarstyta: 2020.01.15. RK gavo rašytinį LARČ ir LARSČ I-o etapo organizatoriaus UAB “Pitlane” 

pranešimą, jog dėl netinkamų oro sąlygų yra atšaukiamas LARČ ir LARSČ I-o etapo varžybos “Winter 

Rally 2020”. RK yra numatęs 2020 m. LARČ kalendoriuje rezervinį LARČ etapą, jeigu neįvyktų vienas 
iš kalendoriuje numatytų LARČ etapų, todėl siūloma atšaukus I-ąjį LARČ etapą į LARČ kalendorių 

įtraukti papildomą LARČ etapą, ralį „PZM Rally Poland“. 

Siūlyta: Į 2020 m. LARČ kalendorių įtraukti papildomą etapą, ralį „PZM Rally Poland“, vyksiantį 

2020.06.26-28. Mikolaikose, Lenkijoje. 

 

Balsuota:  UŽ – VIENBALSIAI 

 

Nutarta: Į 2020 m. LARČ kalendorių įtraukti papildomą etapą, ralį „PZM Rally Poland“, 

vyksiantį 2020.06.26-28. Mikolaikose, Lenkijoje. 

 

5. Svarstymas dėl LMRČ I-o etapo varžybų datos perkėlimo. 
Svarstyta: 2020.01.15. Gautas LMRČ I-o etapo organizatoriaus, VšĮ „Automotoprojektai“,  prašymas 

perkelti LMRČ I-o etapo datą iš 2020.02.15. į 2020.05.02..  



Siūlyta: Patenkinti LMRČ I-o etapo organizatoriaus, VšĮ „Automotoprojektai“,  prašymą ir perkelti 

LMRČ I-o etapo datą iš 2020.02.15. į 2020.05.02.. 

 

Balsuota:  UŽ – VIENBALSIAI 

 

Nutarta: Perkelti LMRČ I-o etapo datą į 2020.05.02.. 

 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Protokolo lapų – 3 lapai. 

Posėdžio pirmininkas:    Tomas Žemaitis  

 

Posėdžio sekretorius:    Ramūnas Čapkauskas 

  



LASF Ralio komiteto posėdžio protokolo Nr. 2020-1 

Priedas Nr.1 

 

 



 



 


