Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-06
2020-04-27

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis pradėtas 2020-04-27 (pirmadienį) 10:00 val.,
baigtas 2020-04-27 d. (pirmadienį) 11:40 val.

Dalyvavo:
LASF viceprezidentas laikinai atliekantis prezidento funkcijas – Kastytis Torrau
LASF viceprezidentai – Ernestas Staponkus, Darius Vaičiulis, Vitoldas Milius
Posėdžio pirmininkas – Kastytis Torrau
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. 2020 m. “Weekend Grand Race” reglamentų ir techninių reikalavimų tvirtinimas;
2. Akademija Motorsportas prašymas;
3. LASF Tikrųjų narių priėmimas;
4. Dėl LASF Drago komiteto pirmininko rinkimų;
5. 2020 m. Lietuvos automobilių Bekelės čempionato techninių reikalavimų tvirtinimas;
6. Dėl LASF pagalbos varžybų organizatoriams;
7. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
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1. 2020 m. “Weekend Grand Race” reglamentų ir techninių reikalavimų tvirtinimas;
2. Akademija Motorsportas prašymas;
3. LASF Tikrųjų narių priėmimas;
4. Dėl LASF Drago komiteto pirmininko rinkimų;
5. 2020 m. Lietuvos automobilių Bekelės čempionato techninių reikalavimų tvirtinimas;
6. Dėl LASF pagalbos varžybų organizatoriams;
7. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo.

II.

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. “Weekend Grand Race” reglamentų ir techninių reikalavimų tvirtinimas;
SVARSTYTA: Buvo gautas LASF kitų sporto šakų komiteto prašymas patvirtinti 2020 m.
“Weekend Grand Race” taurės reglamentą bei techninius reikalavimus. Reglamentai ir techniniai
reikalavimai yra suderinti ir su kitų sporto šakų komitetu bei su techninių reikalavimų komitetu.
SIŪLYTA: patvirtinti 2020 m. “Weekend Grand Race” taurės reglamentą bei techninius
reikalavimus.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti 2020 m. “Weekend Grand Race” taurės reglamentą bei techninius
reikalavimus.
2. Akademija Motorsportas prašymas;
SVARSTYTA: “Akademija Motorsportas” buvo pateikę prašymą LASF Tarybai atidėti 2020 m.
LASF Tikrojo nario narystės mokestį iki 2020 m. kovo 19 dienos, tačiau “Akademija Motorsportas”
iki nurodytos datos LASF buvo susimokėjęs dalį t.y. 300 eurų narystės mokesčio (pilnai
nesusimokėjus narystės mokesčio iki kovo 19 d. narystė automatiškai nutrūksta). Dėl rimtų sveikatos
problemų “Akademija Motorsportas” vadovas laiku negalėjo parašyti LASF Tarybai prašymo, dėl
narystės mokėsčio atidėjimo termino pratęsimo, todėl prašymas buvo gautas kovo 24 dieną. Prašyme
Tarybai buvo prašoma atidėti paskutinės likusios dalies (104 eurai) mokėjimą iki gegužės 15 dienos
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ir netaikyti LASF stojamojo nario mokesčio. Taip pat informuojama, kad Akademija Motorsportas
kovo 28 dieną sumokėjo likusią dalį LASF Tikrojo nario narystės mokesčio (104 eurai).
SIŪLYTA: atsižvelgiant į aplinkybes netaikyti LASF ilgamečiui Tikrajam nariui “Akademija
Motorsportas” stojamojo nario mokesčio.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: netaikyti LASF ilgamečiui Tikrajam nariui “Akademija Motorsportas” stojamojo
nario mokesčio.

3.

LASF Tikrųjų narių priėmimas;

SIŪLYTA: į LASF Tikruosius narius priimti:
Eil. Nr.
1
2

Tikrojo nario pavadinimas
K.Girdausko ASK
Akademija Motorsportas

Vadovas
Gintaras Kaminskas
Algimantas Maulius

LASF nario anketa
Pateikta
Pateikta

BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: į LASF Tikruosius narius priimti:
Eil. Nr.
1
2

Tikrojo nario pavadinimas
K.Girdausko ASK
Akademija Motorsportas

Vadovas
Gintaras Kaminskas
Algimantas Maulius

LASF nario anketa
Pateikta
Pateikta

4. Drago komiteto pirmininko rinkimai;

SVARSTYTA: LASF Tarybos sprendimu Protokolo Nr. 2020-02, 2020 m. vasario 18- kovo 3 buvo
skelbiami Drago komiteto pirmininko rinkimai. Nurodytu laikotarpiu nebuvo gauta nei vieno esamo
LASF nario pasiūlymo, tad LASF Taryba Protokolo Nr. 2020-04 nusprendė kovo 23- balandžio 6
dienomis skelbti pakartotinius drago komiteto pirmininko rinkimus. Per šį laikotarpį buvo gautas tik
1 pasiūlymas.
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POZICIJA

KANDIDATAS

BALSAI

SUTIKIMAS

Drago komiteto pirmininkas

Aivaras Rudzis

1

2020-04-06

SIŪLYTA: 4.1 nepatvirtinti siūlomo drago komiteto pirmininku Aivaro Rudzio, kadangi šiuo metu
Drag sporto disciplinai reikia pirmininko, kuris galėtų suvieniti bendruomenę, nustatytų aiškias Drag
sporto disciplinos vystymo gaires.
4.2 ieškoti kito asmens, kuris galėtų tapti Drag komiteto pirmininku, ieškant būtina aktyviai bendrauti
su visa Drag’o sporto bendruomenę. Pagal LASF Įstatų 12.4.13 p. iki naujo Drag’o komiteto
pirmininko patvirtinimo dienos jo pareigas eis LASF generalinis sekretorius.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: 4.1 nepatvirtinti siūlomo drago komiteto pirmininko Aivaro Rudzio, kadangi šiuo
metu Drag sporto disciplinai reikia pirmininko, kuris galėtų suvieniti bendruomenę, nustatytų
aiškias Drag sporto disciplinos vystymo gaires.
4.2 ieškoti kito asmens, kuris galėtų tapti Drag komiteto pirmininku, ieškant būtina aktyviai
bendrauti su visa Drag’o sporto bendruomenę. Pagal LASF Įstatų 12.4.13 p. iki naujo Drag’o
komiteto pirmininko patvirtinimo dienos jo pareigas eis LASF generalinis sekretorius.
5. 2020 m. Lietuvos automobilių Bekelės čempionato techninių reikalavimų tvirtinimas;
SVARSTYTA: buvo gautas 4x4 komiteto prašymas Tarybai patvirtinti bekelės lenktynių TR1, TR2,
TR3 klasių techninius reikalavimus.
SIŪLYTA: patvirtinti 2020 m. Bekelės lenktynių TR1, TR2, TR3 techninius reikalavimus.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti 2020 m. Bekelės lenktynių TR1, TR2, TR3 techninius reikalavimus.
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6. Dėl LASF pagalbos varžybų organizatoriams;
SVARSTYTA: Visoms pasaulio valstybėms šiuo metu kovojant su Covid-19 viruso pandemiją,
Lietuvoje automobilių sporto organizatoriai susiduria su daugybę problemų t.y.nežinomos datos,
kada bus galima vykdyti varžybas, rėmėjų paieška pasunkėjus, tikėtina, kad sportininkų skaičius
varžybose sumažės, Siekiant padėti Lietuvos čempionatų organizatoriams LASF Taryba siūlo
pagalbą varžybų organizatoriams.
SIŪLYTA: 6.1 varžybų organizatoriams suteikti LASF gelbėjimo automobilį nemokamai, taip pat
pagal galimybes LASF apmokėti LASF gelbėjimo automobilio ekipažo narių darbą. Ši pagalba
pirmiausiai bus skiriama A lygų čempionatų varžybų organizatoriams, kurie apie poreikį informuos
generalinį sekretorių, jeigu LASF finansinės galimybės leis, taip pat šią pagalbą pasiūlyti ir B, C lygų
čempionatų varžybų organizatoriams, kurių varžybose pagal Saugaus varžybų organizavimo
reglamentą, privalo budėti atitinkamos tarnybos.
6.2 LARČ ir LARSČ varžybų organizatoriams sutrumpinti depozito sumokėjimo terminą t.y.
depozitą organizatoriai turi sumokėti likus nemažiau nei 30 kalendorinių dienų iki varžybų,
kadangi šiuo metu vis dar neaišku, kada bus galima organizuoti varžybas, ir nustatytas
60 dienų terminas negali būti išlaikytas.
6.3 sumažinti depozito dydi sekančiai – LARČ depozito dydis 750 €, LARSČ depozito dydis 250
€. Depozitas organizatoriams bus grąžinamas po varžybų aptarimo atitinkamose komitetuose
arba atskiru LASF generalinio sekretoriaus sprendimu.
6.4 pagalbos modelis galios 2020 metų sezone (iki 2020-12-31).
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: 6.1 varžybų organizatoriams suteikti LASF gelbėjimo automobilį nemokamai, taip
pat pagal galimybes LASF apmokėti LASF gelbėjimo automobilio ekipažo narių darbą. Ši
pagalba pirmiausiai bus skiriama A lygų čempionatų varžybų organizatoriams, kurie apie
poreikį informuos generalinį sekretorių, jeigu LASF finansinės galimybės leis, taip pat šią
pagalbą pasiūlyti ir B, C lygų čempionatų varžybų organizatoriams, kurių varžybose pagal
Saugaus varžybų organizavimo reglamentą, privalo budėti atitinkamos tarnybos.
1.2 LARČ ir LARSČ varžybų organizatoriams sutrumpinti depozito sumokėjimo terminą
t.y. depozitą organizatoriai turi sumokėti likus nemažiau nei 30 kalendorinių dienų iki
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varžybų, kadangi šiuo metu vis dar neaišku, kada bus galima organizuoti varžybas, ir
nustatytas 60 dienų terminas negali būti išlaikytas.
1.3 sumažinti depozito dydi sekančiai – LARČ depozito dydis 750 €, LARSČ depozito dydis
250 €. Depozitas organizatoriams bus grąžinamas po varžybų aptarimo atitinkamose
komitetuose arba atskiru LASF generalinio sekretoriaus sprendimu.
1.4 pagalbos modelis galios 2020 metų sezone (iki 2020-12-31).
7. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo.
SVARSTYTA: Tarybos nariai informuoti, kad 2020 m. iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
„Didelio meistriškumo sporto programai“ įgyvendinti gauta 55392 Eur., palyginimui su 2019 m.
skirtos lėšos padidėjo 2917 eurais.
SIŪLYTA: paskirstyti gautas lėšas pagal su Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją suderintą
sąmatą, iš gautų lėšų Kartingo federacijai skirti 8500 eurų.
BALSUOTA: UŽ- Vienbalsiai
NUTARTA: paskirstyti gautas lėšas pagal su Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją suderintą
sąmatą, iš gautų lėšų Kartingo federacijai skirti 8500 eurų.
Posėdžio lapų 6 .
Posėdžio pirmininkas Kastytis Torrau
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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