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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-09 

2020-06-12 

 

 

 

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis pradėtas 2020-06-12 (penktadienį) 09:00 val., 

baigtas 2020-06-12 d. (penktadienį) 11:35 val.  

 

Dalyvavo: 

LASF Viceprezidentas laikinai atliekantis prezidento funkcijas- Kastytis Torrau  

LASF viceprezidentai – Ernestas Staponkus, Vitoldas Milius, Darius Vaičiulis 

 

Posėdžio pirmininkas –Kastytis Torrau 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Dėl Drag komiteto organizatorių atstovo T.Šimkaus; 

2. Drago komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimas; 

3. Drago komiteto organizatorių atstovo rinkimai; 

4. Vyčio Šležo prašymas atsistatydinti; 

5. Kitų sporto šakų komiteto sportininkų atstovo rinkimai; 

6. Kroso komiteto prašymas; 

7. Dėl kandidatų siūlymų į LASF Prezidentus termino pratęsimo; 

8. Dėl Techninių reikalavimų komiteto sudėties papildymo. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 
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1. Dėl Drag komiteto organizatorių atstovo T.Šimkaus; 

2. Drago komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimas; 

3. Drago komiteto organizatorių atstovo rinkimai; 

4. Vyčio Šležo prašymas atsistatydinti; 

5. Kitų sporto šakų komiteto sportininkų atstovo rinkimai; 

6. Kroso komiteto prašymas; 

7. Dėl kandidatų siūlymų į LASF Prezidentus termino pratęsimo; 

8. Dėl Techninių reikalavimų komiteto sudėties papildymo. 

 

II. Klausimų svarstymas ir nagrinėjimas 

 

1. Dėl Drag komiteto organizatorių atstovo T.Šimkaus; 

 

SVARSTYTA: Gautas Drag komiteto ir SVO komiteto nario Tautvydo Antanavičiaus pareiškimas 

dėl nelicencijuotų Drag varžybų, kurias organizavo Drag komiteto narys T. Šimkus, tai jau antros iš 

eilės nesuderintos varžybos, kurias organizuoja Drag komiteto narys. Taip pat buvo gautas Drago 

komiteto pirmininko prašymas tarybai, kuriame nurodyta, kad 2020 m. gegužės 18 dieną įvyko 

posėdis ZOOM aplikacijoje su varžybų organizatoriumi Tadu Šimkumi, kuriame dalyvavo 

T.Liutinskis, viceprezidentas Kastis Torrau, LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas,  SVO 

komiteto pirmininkas Remigijus Antanavičius ir SVO komiteto narys Tautvydas Antanavičius. 

Posėdyje buvo sprendžiamos problemos, susijusios su DRAG lenktynių SVO reglamentu ir 

LASVOVT,  ieškant  bendro kompromiso likus kiek daugiau, nei savaitei iki minėtų varžybų. Į visus 

rūpimus klausimus organizatoriui buvo atsakyta ir nuraminta, kad jei bus dedamos pastangos 

suderinti varžybas ir padaryti jas saugias - jos tokios ir bus. Minėtos varžybos Klaipėdoje vyko 

galutinai nesuderintos su LASF, nebuvo išpildomi visi saugaus varžybų organizavimo reikalavimai 

(kaip nurodyta T. Antavavičiaus pareiškime). Drag komiteto pirmininkas akcentuoja, kad nori 

atkreipti dėmesį i tai, kad šiais metais situacija pasikeitė, KDRT automobilių klubas nebėra LASF 

narys ir nepretendavo į DRAG čempionato ar pirmenybių organizatorius. Vykdomas renginys buvo 

skirtas tik automobiliams naudojamiems bendro naudojimo keliuose, su techninę apžiūra ir 1/8 

mylios, t.y. 201 metras, distancijoje, kas galimai leistu pasinaudoti palengvintais renginio saugos 

reikalavimais, kaip ir buvo numatyta B ir C lygos 2018 metų reikalavimuose. Deja, kaip buvo 

planuojama 2019 m. nepatvirtintas SVO pakeistas B ir C lygos reglamentas. 

Taip pat Drago pirmininko prašyme minima, kad renginio metu nebuvo pakankamai užtikrintas 

renginio saugumas, kadangi renginio metu buvo matyti du žiūrovai, kurie sugebėjo patekti šalia trasos 
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“Dėl šio incidento kreipiausi i T.Šimkų telefonu ir buvau užtikrintas , kad galimybė patekti žiūrovams 

arčiau trasos yra papildomai užtverta. Labai norėjau pats nuvykti i renginį kaip stebėtojas, bet teko 

savi izoliuotis po darbinės kelionės“. 

Bendru sutarimu sutarta, kad toks Drag komiteto nario, Tado Šimkaus, elgesys nedera su LASF 

Etikos ir drausmės kodeksu, bei bendra Drag komiteto ir LASF pozicija. Atsižvelgdamas į visas 

anksčiau išvardintas aplinkybes bei vadovaudamasis Lietuvos automobilių sporto federacijos Sporto 

šakų komitetų darbo nuostatų 1.7.8. punktu Drag komiteto pirmininkas prašo LASF Tarybos 

atstatydinti Tadą Šimkų iš Drag komiteto organizatorių atstovo pareigų. 

 

SIŪLYTA: Pagal LASF įstatų 12.4.12 punktą atstatydinti Tadą Šimkų iš Drago komiteto 

organizatorių atstovo pareigų. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Pagal LASF įstatų 12.4.12 punktą atstatydinti Tadą Šimkų iš Drago komiteto 

organizatorių atstovo pareigų. 

 

2. Drago komiteto pirmininko pavaduotojo tvirtinimas; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimu Protokolo Nr. 2020-08 buvo patvirtintas 

Drago komiteto pirmininkas Tomas Liutinskis. Pagal LASF Įstatų 12.4.5 punktą Tarybos patvirtintas 

komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų nuo jo patvirtinimo Taryboje dienos savarankiškai 

renkasi Komiteto pirmininko Pavaduotoją ir apie savo pasirinkimą raštu informuoja Tarybą. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti Drago komiteto pirmininko pavaduotoju Aivarą Rudzį. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti Drago komiteto pirmininko pavaduotoju Aivarą Rudzį. 

 

3. Drago komiteto organizatorių atstovo rinkimai; 

 

SVARSTYTA: Taryba remdamasi LASF Įstatų 12.4.12 punktu atstatydino Drag komiteto 

organizatorių atstovą Tadą Šimkų, tad pagal LASF Įstatų 12.4.2 skelbiami rinkimai į Drago komiteto 
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organizatorių atstovo poziciją. Pagal LASF Įstatų 12.4.6 punktą Kandidatais į varžybų Organizatorių 

ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti asmenys, atitinkamai turėję/turintys toje sporto disciplinoje 

praeitais ar einamaisiais metais LASF metinę vairuotojo licenciją ir/ar tos sporto disciplinos 

organizatoriaus licenciją. Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), 

turėję/turintys Drago sporto disciplinoje bent vieną sportininką, per praėjusius kalendorinius 

vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę vairuotojo licenciją, ar tos sporto 

disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros su raštiškais kandidatų Sutikimais 

teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt . 

 

SIŪLYTA: 2020 m. birželio 12-26 dienomis imtinai skelbti Drago komiteto organizatorių atstovo 

rinkimus. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

 

NUTARTA: 2020 m. birželio 12-26 dienomis imtinai skelbti Drago komiteto organizatorių 

atstovo rinkimus. 

 

4. Vyčio Šliažo prašymas atsistatydinti; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. birželio 5 dieną buvo gautas Kitų sporto šakų sportininkų atstovo prašymas 

atsistadydinti iš užimamų pareigų. Pagal 12.4.13. Įstatų punktą atistatydinęs Komiteto narys negali 

užimti LASF organuose jokių pareigų (išskyrus dėl asmeninių priežasčių, nesusijusių su einamomis 

pareigomis) - 2 metus.  

 

SIŪLYTA: Patenkinti V.Šliažo pateiktą prašymą atsistatydinti iš Kitų sporto šakų komiteto 

sportininkų atstovo pareigų. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patenkinti V.Šliažo pateiktą prašymą atsistatydinti iš Kitų sporto šakų komiteto 

sportininkų atstovo pareigų. 

 
 

mailto:lasf@lasf.lt
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5. Kitų sporto šakų komiteto sportininkų atstovo rinkimai; 

 

SVARSTYTA: Patenkinus V.Šliažo atisistatydinimo prašymą pagal LASF Įstatų 12.4.6 punktą 

Kandidatais į varžybų Organizatorių ar Sportininkų atstovo pozicijas gali būti asmenys, atitinkamai 

turėję/turintys toje sporto disciplinoje praeitais ar einamaisiais metais LASF metinę vairuotojo 

licenciją ir/ar tos sporto disciplinos organizatoriaus licenciją. Kandidatūras raštu Tarybai gali teikti 

visi nariai (Tikrieji ir Asocijuoti), turėję/turintys kitų sporto šakų disciplinoje bent vieną sportininką, 

per praėjusius kalendorinius vienerius metus ar einamaisiais metais turėjusį/turintį LASF metinę 

vairuotojo licenciją, ar tos sporto disciplinos varžybų organizatoriaus licenciją. Kandidatūros  su 

raštiškais kandidatų Sutikimais teikiamos Tarybai el. paštu lasf@lasf.lt. 

 

SIŪLYTA: 2020 m. birželio 12-26 dienomis imtinai skelbti Kitų sporto šakų komiteto sportininkų 

atstovo rinkimus. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: 2020 m. birželio 12-26 dienomis imtinai skelbti Kitų sporto šakų komiteto 

sportininkų atstovo rinkimus.  

 

6. LASF Kroso komiteto prašymas; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. birželio 9 dieną buvo gautas Kroso komiteto prašymas LASF Tarybai. 

 

6.1 Dėl 2020 metų Lietuvos automobilių kroso taurės varžybų reglamento 3.1. punkto 

papildymo, įtraukiant automobilių klasę „SUPER“; 

 

SVARSTYTA: “SUPER” būtų jungtinė klasė, susidedanti iš Lietuvos automobilių kroso čempionato 

automobilių klasių: SUPER 1600, SUPER 2000, 2500 RWD, OPEN 2500. Vairuotojai, varžybų 

vykdymas turi atitikti 2020 metų Lietuvos automobilių kroso čempionato reglamentą, automobiliai 

turi atitikti 2020 metų Lietuvos automobilių kroso čempionato techninius reikalavimus. Vairuotojai, 

etape užėmę 1-3 vietas apdovanojami organizatoriaus įsteigtais prizais. Galutinėje įskaitoje 

vairuotojai užėmę 1-3 vietas apdovanojami Kroso komiteto įsteigtais prizais. „SUPER” klasės 

asmeninėje įskaitoje gali dalyvauti Lietuvos automobilių kroso čempionato klasių SUPER 1600, 

SUPER 2000, 2500 RWD, OPEN 2500 dalyviai. Šioje klasėje automobiliai turi atitikti 2020 m. 

mailto:lasf@lasf.lt
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Lietuvos automobilių kroso čempionato techninius reikalavimus. Vairuotojai turi turėti „D“ 

kategorijos LASF arba aukštesnės kategorijos tarptautines metines sportininko licencijas. Į 

komandinę įskaitą šios klasės dalyvių rezultatai neįtraukiami. 

 

SIŪLYTA: Papildyti Lietuvos automobilių kroso taurės reglamentą 3.1 punktu įtraukiant 

automobilių klasę „SUPER“. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Papildyti Lietuvos automobilių kroso taurės reglamentą 3.1 punktu įtraukiant 

automobilių klasę „SUPER“. 

 

6.2 Dėl kroso taurės Techninių reikalavimų patvirtinimo; 

 

SIŪLYTA: Atsižvelgint į kroso komiteto prašymą patvirtinti 2020 m. Lietuvos automobilių kroso 

taurės techninius reikalavimus. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Atsižvelgint į kroso komiteto prašymą patvirtinti 2020 m. Lietuvos automobilių 

kroso taurės techninius reikalavimus. 

 

6.3 Dėl mono padangų Kroso bei Rali kroso čempionate automobilių klasei “Junior 1000” 

atšaukimo 2020 metams ir leidžiamų naudoti padangų apibrėžimo patikslinimo; 

 

SVARSTYTA: LASF kroso komitetas prašo koreguoti 2020 m. nacionalinių techninių reikalavimai 

(techninio reglamento) JUNIOR-1000 klasės automobiliams 13.4 punktą, išbraukiant reikalavimą dėl 

gamintojo „Malatesta“privalomų naudoti padangų autokroso ir ralio-kroso čempionatuose.13.4. 

išdėstyti sekančiai: 

Leidžiama naudoti padangas, turinčias ECE žymėjimus bei atitinkančias sąlygas: 

Ne mažiau nei pusė padangos protektoriaus kaladėlių privalo turėti ne mažiau nei po du skersinius 

pjūvius, kurie bent vienu  galu atsiveria į išilginį protektoriaus kanalą arba padangos išorę. Pjūvių 

gylis negali būti mažesnis nei pusė išilginio kanalo gylio (matuojant naujos padangos protektorių): 
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• Naudojamų padangų kiekis neribojamas; 

• Padangų pašildymui draudžiama naudoti prietaisus, kurių veikimui naudojama 

elektros arba degalų degimo energija; 

• Padangų apdirbimas cheminėmis priemonėmis –draudžiamas; 

• Padangų protektoriaus modifikavimas –draudžiamas. 

 

SIŪLYTA: Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas, dėl 2020 m. nacionalinių techninių reikalavimų 

pakeitimo JUNIOR-1000 klasei pateiktas paskubomis ir nėra iki galo išdiskutuotas pačiame Kroso 

komitete, bei nesuderintas su Junior 1000 klasės dalyviais,  siūloma grąžinti šį klausimą LASF Kroso 

komitetui iki galo ir tinkamai jį paruošti, išdiskutuoti ir tik tada teikti LASF Tarybai. Taip pat LASF 

Taryba įpareigoja Kroso komitetą surinkti JUNIOR-1000 klasės dalyvių (ar jų atstovų) sutikimus 

(pasirašytinai), kad būtų pakeisti 2020 m. nacionaliniai techniniai reikalavimai JUNIOR-1000 klasei. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Grąžinti šį klausimą LASF Kroso komitetui iki galo ir tinkamai jį paruošti, 

išdiskutuoti ir tik tada teikti LASF Tarybai. Taip pat LASF Taryba įpareigoja Kroso komitetą 

surinkti JUNIOR-1000 klasės dalyvių (ar jų atstovų) sutikimus (pasirašytinai), kad būtų 

pakeisti 2020 m. nacionaliniai techniniai reikalavimai JUNIOR-1000 klasei. 

 

6.4 Dėl 2020 m. varžybų kalendoriaus koregavimo; 

 

SVARSTYTA: Atsižvelgiant į susidariusią situaciją šalyje dėl COVID-19 varžybų kalendoriuje 

organizatorių prašymu atlikti kooregavimai. 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti pakoreguotą 2020 m. Lietuvos automobilių kroso bei rali kroso kalenorių.  
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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATAS 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-07-12         ASK Gralis Tauragė  

2 2020-08-08/09    B.P. Marijampolė BAX 

3 2020-08-29/30    VšĮ „Kupiškio auto-moto 

sportas“ 

Kupiškis  

4 2020-09-25/26    ASK Tornada Plungė BAX, LT AX taurė 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO KROSO ČEMPIONATAS 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-07-05         LAF Bikernieki, Ryga,  NEZ BRX 

2 2020-08-15         ASK „Vilkyčiai“ Vilkyčiai LV RX 

3 2020-08-16         ASK „Vilkyčiai“ Vilkyčiai NEZ BRX 

4 2020-09-12    EAL Rakvere, Kehala NEZ BRX 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO TAURĖ 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-06-21         Biržų ASK Biržai "SUPER” klasė 

2 2020-07-05         ASK Extempas Akmenė "SUPER” klasė 

3 2020-07-26         Ekrosas Panevėžys "SUPER” klasė 

4 2020-09-13         Kupiškio auto-moto 

sportas 

Kupiškis "SUPER” klasė 

5 2020-09-25/26    ASK Tornada Plungė  

 

BALTIJOS ŠALIŲ AUTOMOBILIŲ KROSO TAURĖ (Open 4500, Buggy 1600) 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-07-18/19    LAF Jakapils  

2 2020-08-01/02    EAL Misso  

3 2020-08-08/09    B.P. Marijampolė  

4 2020-09-05/06    LAF Bauska  

5 2020-09-25/26    ASK Tornada Plungė  
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NEZ BRX 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-07-05    LAF Bikierniki  

2 2020-08-16    ASK „Vilkyčiai“ Vilkyčiai  

3 2020-09-12    EAL Rakvere  

 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti pakoreguotą 2020 m. Lietuvos automobilių kroso bei rali kroso 

kalenorių.  

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATAS 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-07-12         ASK Gralis Tauragė  

2 2020-08-08/09    B.P. Marijampolė BAX 

3 2020-08-29/30    VšĮ „Kupiškio auto-

moto 

sportas“ 

Kupiškis  

4 2020-09-25/26    ASK Tornada Plungė BAX, LT AX taurė 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ RALIO KROSO ČEMPIONATAS 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-07-05         LAF Bikernieki, Ryga,  NEZ BRX 

2 2020-08-15         ASK „Vilkyčiai“ Vilkyčiai LV RX 

3 2020-08-16         ASK „Vilkyčiai“ Vilkyčiai NEZ BRX 

4 2020-09-12    EAL Rakvere, Kehala NEZ BRX 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO TAURĖ 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-06-21         Biržų ASK Biržai "SUPER” klasė 

2 2020-07-05         ASK Extempas Akmenė "SUPER” klasė 

3 2020-07-26         Ekrosas Panevėžys "SUPER” klasė 
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4 2020-09-13         Kupiškio auto-moto 

sportas 

Kupiškis "SUPER” klasė 

5 2020-09-25/26    ASK Tornada Plungė  

 

BALTIJOS ŠALIŲ AUTOMOBILIŲ KROSO TAURĖ (Open 4500, Buggy 1600) 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-07-18/19    LAF Jakapils  

2 2020-08-01/02    EAL Misso  

3 2020-08-08/09    B.P. Marijampolė  

4 2020-09-05/06    LAF Bauska  

5 2020-09-25/26    ASK Tornada Plungė  

 

NEZ BRX 

Et. Data Organizatorius Vieta Papildomos varžybos 

1 2020-07-05    LAF Bikierniki  

2 2020-08-16    ASK „Vilkyčiai“ Vilkyčiai  

3 2020-09-12    EAL Rakvere  

 

 

7. Dėl kandidatų siūlymų į LASF Prezidentus termino pratęsimo; 

 

SVARSTYTA: Pagal LASF Įstatų 7.3.2 punktą suvažiavimas renka Prezidentą. Kandidatą/us gali 

siūlyti tik tikrieji nariai, susimokėję 2020 m. narystės mokestį. Siūlant kandidatą reikia užpildyti 

siūlymą bei pridėti kandidato į Prezidentus sutikimą eiti pareigas, gyvenimo aprašymą (CV) ir 

rinkiminę programą. LASF Taryba Protokolo Nr. 2020-08, atsižvelgdama į LASF Įstatų 7.2.4 punktą, 

priėmė sprendimą, kad kandidatai į LASF prezidentus gali teikti el. paštu lasf@lasf.lt  arba pristatyti 

į administraciją iki 2020 birželio 13 d. imtinai. Taryba vadovaujantis LASF Įstatų 7.2.4 punktu siūlo 

pratęsti kandidatūrų teikimo terminą. 

 

SIŪLYTA: Vadovaujantis LASF Įstatų 7.2.4 punktu pratęsti LASF Prezidento pareigoms užimti 

kandidatūrų siūlymo bei teikimo terminą iki 2020 m. birželio 19 dienos imtinai. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

mailto:lasf@lasf.lt
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NUTARTA: Vadovaujantis LASF Įstatų 7.2.4 punktu pratęsti LASF Prezidento pareigoms 

užimti kandidatūrų siūlymo bei teikimo terminą iki 2020 m. birželio 19 dienos imtinai. 

 

8. Dėl Techninių reikalavimų komiteto sudėties papildymo. 

 

SVARSTYTA: 2020 m. Birželio 10 dieną buvo gautas Techninių reikalavimų komiteto pirmininko 

E.Janavičiaus prašymas papildyti Techninių reikalavimų komiteto sudėtį įtraukiant naują narį Ligitą 

Butkų, taip pat jį deleguoti į Drago komitetą, kaip Techninių reikalavimų komiteto atstovą. 

 

SIŪLYTA:  Papildyti Techninių reikalavimų komiteto sudėtį- Ligitu Butkumi bei deleguoti jį į Drago 

komitetą, kaip Techninių reikalavimų komiteto atstovą. 

 

BALSUOTA: Už- vienbalsiai 

 

NUTARTA: Papildyti Techninių reikalavimų komiteto sudėtį- Ligitu Butkumi bei deleguoti jį 

į Drago komitetą, kaip Techninių reikalavimų komiteto atstovą. 

 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Posėdžio lapų 11. 

Posėdžio pirmininkas Kastytis Torrau  

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


