Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-11
2020-07-14
LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis pradėtas 2020-07-14 (antradienį) 11:00 val.,
baigtas 2020-07-14 d. (antradienį) 17:01 val.

Dalyvavo:
LASF viceprezidentas laikinai einantis Prezidento pareigas – Kastytis Torrau
LASF viceprezidentai – Darius Vaičiulis, Vitoldas Milius
Nedalyvavo:
LASF viceprezidentas- Ernestas Staponkus
Posėdžio pirmininkas – Kastytis Torrau
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl 2020-07-28 LASF Neeilinio suvažiavimo LASF nario delegato mandato pataisymo;
2. Dėl LASF kitų sporto šakų komiteto sportininko atstovo tvirtinimo;
3. Dėl LASF Drag komiteto organizatorių atstovo tvirtinimo;
4. Dėl Lietuvos Baja čempionato ir taurės reglamento Priedo Nr. 2 pakeitimo;
5. Weekend Grand Race reglamento pakeitimo;
6. Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato reglamento ir taisyklių tvirtinimas;
7. Lietuvos Time Attack čempionato taisyklių tvirtinimas;
8. Dėl dalyvavimo suvažiavime svečių teisėmis;
9. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas suvažiavime.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
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NUTARTA: Patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl 2020-07-28 LASF Neeilinio suvažiavimo LASF nario delegato mandato pataisymo;
2. Dėl LASF kitų sporto šakų komiteto sportininko atstovo tvirtinimo;
3. Dėl LASF Drag komiteto organizatorių atstovo tvirtinimo;
4. Dėl Lietuvos Baja čempionato ir taurės reglamento Priedo Nr. 2 pakeitimo;
5. Weekend Grand Race reglamento pakeitimo;
6. Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato reglamento ir taisyklių tvirtinimas;
7. Lietuvos Time Attack čempionato taisyklių tvirtinimas;
8. Dėl dalyvavimo suvažiavime svečių teisėmis;
9. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas suvažiavime.

II.

Klausimų svarstymas ir nagrinėjimas

1. Dėl 2020-07-28 LASF Neeilinio suvažiavimo LASF nario delegato mandato pataisymo;
SVARSTYTA: 2020 m. gegužės 27 dieną, LASF Tarybos protokolu Nr. 2020-08 buvo patvirtinta
LASF Neeilinio suvažiavimo, vyksiančio 2020-07-28 delegato mandatas. Delegato mandate buvo
padaryta klaida ir vietoj 2020 metų įrašyta 2019 metai.
SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo atnaujintą delegato mandatą ir
išsiųsti jį visiems LASF Tikriesiems nariams.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo atnaujintą delegato
mandatą ir išsiųsti jį visiems LASF Tikriesiems nariams.
2. Dėl LASF kitų sporto šakų komiteto sportininko atstovo tvirtinimo;
SVARSTYTA: LASF Taryba Protokolo Nr. 2020-09, 2020 m. gegužės 11-26 dienomis skelbė
rinkimus į Kitų sporto šakų komiteto sportininkų atstovo poziciją. Taryba aptarė abi gautas
kandidatūras. LASF kitų sporto šakų komiteto pirmininkas norėtų žmogaus, kuris padėtų rašyti
protokolus ir kitus dokumentus, todėl norėtų, jog Taryba paskirtu M. Malinauską į sportininkų atstovo
vietą.
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SIŪLOMAS

KITŲ

SPORTO

ŠAKŲ BASLSAI

SUTIKIMAS

KOMITETO SPORTININKŲ ATSTOVAS
Milvydas Malinauskas

2

Gautas

Vytis Pauliukonis

2

Gautas

SIŪLYTA: Patvirtinti kitų sporto šakų komiteto sportininkų atstovu Milvydą Malinauską.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti kitų sporto šakų komiteto sportininkų atstovu Milvydą Malinauską.
3. Dėl LASF Drag komiteto organizatorių atstovo tvirtinimo;
SVARSTYTA: LASF Taryba Protokolo Nr. 2020-09, 2020 m. gegužės 11-26 dienomis skelbė
rinkimus į Drago komiteto organizatorių atstovo poziciją.
SIŪLOMAS

DRAGO

KOMITETO BASLSAI

SUTIKIMAS

ORGANIZATORIŲ ATSTOVAS
Jurgis Grigaliūnas

1

Gautas

SIŪLYTA: Patvirtinti Drago komiteto organizatorių atstovu Jurgį Grigaliūną.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti Drago komiteto organizatorių atstovu Jurgį Grigaliūną.
4. Dėl Lietuvos Baja čempionato ir taurės reglamento Priedo Nr. 2 pakeitimo;
SVARSTYTA: Buvo gautas 4x4 komiteto prašymas pakeisti Baja čempionato ir taurės reglamento
priedą Nr. 2 Baudos, pakeitimai susiję su vidutiniu greičiu, pakeitimai būtini dėl saugumo ir aiškumo
skiriant baudas.
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SIŪLYTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos Baja čempionato ir taurės reglamento priedo Nr. 2 Baudos
pakeitimus.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos Baja čempionato ir taurės reglamento priedo Nr. 2
Baudos pakeitimus.

5. Weekend Grand Race reglamento pakeitimo;
SVARSTYTA: Gautas prašymas pakeisti „Weekend Grand Race“ reglamento 4.1.1 punktą.
SIŪLYTA: Pakeisti „Weekend Grand Race“ reglamento 4.1.1 punktą ir išdėstyti jį sekančiai:
Pasirašydamas paraišką, dalyvis pasirašo, kad po varžybų sutinka parduoti automobilį, bet kuriam
panorėjusiam asmeniui už 1000 Eur. Jeigu yra keli asmenys norintys pirkti tą patį automobilį, bus
traukiami burtai. Iš parduodamo automobilio savininkui leidžiama išsiimti sėdynę, saugos diržus ir
vairą. Pirkimams duodamas laikas po finalinio važiavimo finišo iki apdovanojimų pradžios.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Pakeisti „Weekend Grand Race“ reglamento 4.1.1 punktą ir išdėstyti jį sekančiai:
Pasirašydamas paraišką, dalyvis pasirašo, kad po varžybų sutinka parduoti automobilį, bet
kuriam panorėjusiam asmeniui už 1000 Eur. Jeigu yra keli asmenys norintys pirkti tą patį
automobilį, bus traukiami burtai. Iš parduodamo automobilio savininkui leidžiama išsiimti
sėdynę, saugos diržus ir vairą. Pirkimams duodamas laikas po finalinio važiavimo finišo iki
apdovanojimų pradžios.
6. Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato reglamento ir taisyklių tvirtinimas;
SVARSTYTA: Gautas žiedo komiteto prašymas patvirtinti 2020 m. Lietuvos mėgėjų žiedinių
lenktynių čempionato reglamentą bei taisykles.
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SIŪLYTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato reglamentą bei
taisykles.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato reglamentą bei
taisykles.

7.

Lietuvos Time Attack čempionato taisyklių tvirtinimas;

SVARSTYTA: Gautas žiedo komiteto prašymas patvirtinti 2020 m. Lietuvos Time Attack
čempionato taisykles.
SIŪLYTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos Time Attack čempionato taisykles.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos Time Attack čempionato taisykles.
8. Dėl dalyvavimo suvažiavime svečių teisėmis;
SVARSTYTA: LASF Tarybos protokolu Nr. 2020-08 buvo priimtas sprendimas dėl svečių
dalyvavimo suvažiavime klausimą atidėti liepos 20 d. posėdžiui, kuomet bus aiškesnė situacija dėl
taikomų ribojimų uždaruose patalpose susijusių su COVID-19. Atsižvelgiant į 2020 m. birželio 16
dienos LRV sprendimą dėl taikomų apribojimų uždarose patalpose mažinimų kuomet uždaruose
patalpose gali būti iki 200 žiūrovų/dalyvių siūloma neeiliniame suvažiavime dalyvauti svečiams.
SIŪLYTA: Leisti suvažiavime dalyvauti svečiams (pirmenybė teikiama komitetų pirmininkams,
asocijuotų narių vadovams) užsiregistravusiems LASF administracijoje arba el. paštu lasf@lasf.lt iki
2020-07-26 imtinai.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
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NUTARTA: Leisti

suvažiavime dalyvauti svečiams

(pirmenybė teikiama komitetų

pirmininkams, asocijuotų narių vadovams) užsiregistravusiems LASF administracijoje arba el.
paštu lasf@lasf.lt iki 2020-07-26 imtinai.
9. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas suvažiavime.
SVARSTYTA: LASF Tarybos protokolu Nr. 2020-08 buvo priimtas sprendimas dėl žiniasklaidos
dalyvavimo suvažiavime klausimą atidėti liepos 20 d. posėdžiui, kuomet bus aiškesnė situacija dėl
taikomų ribojimų uždaruose patalpose susijusių su COVID-19. Atsižvelgiant į 2020 m. birželio 16
dienos LRV sprendimą dėl taikomų apribojimų uždarose patalpose mažinimų kuomet uždaruose
patalpose gali būti iki 200 žiūrovų/dalyvių siūloma neeiliniame suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos
atstovams.
SIŪLYTA: Leisti suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos atstovams užsiregistravusiems LASF
administracijoje arba el. paštu lasf@lasf.lt iki 2020-07-26 imtinai. Žiniasklaidos atstovai norintys
dalyvauti suvažiavime registracijos metu privalo pateikti žurnalisto pažymėjimą.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
NUTARTA: Leisti suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos atstovams užsiregistravusiems LASF
administracijoje arba el. paštu lasf@lasf.lt iki 2020-07-26 imtinai. Žiniasklaidos atstovai
norintys dalyvauti suvažiavime registracijos metu privalo pateikti žurnalisto pažymėjimą.
Posėdis paskelbtas baigtu.
Posėdžio lapų 6 .
Posėdžio pirmininkas Kastytis Torrau
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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