
  
  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA  

ŽIEDO KOMITETO POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS NR. 2020-07-08/1 

  
2020 m. liepos 08 d.   

Žiedo komiteto posėdis vyko elektroninėmis priemonėmis.  

Posėdis prasidėjo 18:00 val., posėdis baigėsi – 19:00 

Dalyvavo: Žiedo komiteto pirmininkė - Inga Kačinskienė, pirmininkės pavaduotojas Haris Aleksandravičius, 

komiteto nariai: Laurynas Černeckas, Remigijus Antanavičius, Marius Mikuševičius, Tadas Ivanauskas, Andrius 

Jasionauskas.  

Kvorumas: yra.   

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Kačinskienė 

Darbotvarkė: 

1. Pasikeitusio 2020 metų sezono kalendoriaus tvirtinimas. 

2. C lygos reglamentas ir taisyklės – tvirtinimas dokumentų su pakeistu kalendoriumi. 

3. Klausimas  dėl licencijos suteikimo trims sportininkams (Andriaus Ramanausko kreipimasis). 

 

 
 

SVARSTYTA: 

 

1. SVARSTYTA: Pasikeitusio 2020 metų sezono kalendoriaus tvirtinimas. 
 

Siūlyta: patvirtinti naują 2020 metų kalendorių ir etapus. 

C.lygos  
1 etapas: 2020.07.12 

2 etapas: 2020.08.30 

3 etapas: 2020.09.19/20  

 

A lygos  
1 etapas: 2020.08.14/16 

2 etapas: 2020.08.30 

3 etapas: 2020.09.19/20 



4 etapas: 2020.10.09/11 
 

BALSUOTA: „UŽ“: 7; „PRIEŠ“: 0 ; 

 

NUTARTA: Patvirtinti naują 2020 metų sezono kalendorių. 

C.lygos: 
1 etapas: 2020.07.12 

2 etapas: 2020.08.30 

3 etapas: 2020.09.19/20  

 

A lygos:  
1 etapas: 2020.08.14/16 

2 etapas: 2020.08.30 

3 etapas: 2020.09.19/20 

4 etapas: 2020.10.09/11 
 

 

 

2. SVARSTYTA: „C lygos“ reglamentas ir taisyklės – tvirtinimas dokumentų su pakeistu 

kalendoriumi. 
 

Siūlyta: patvirtinti turimus dokumentų projektus atitinkamai su pakeistu – atnaujintu kalendoriumi. 

 

BALSUOTA: „UŽ“: 7; „PRIEŠ“: 0 ; 

NUTARTA: Patvirtinti turimus dokumentų projektus atitinkamai su pakeistu – atnaujintu kalendoriumi. 

 

 

3. SVARSTYTA: Klausimas  dėl licencijos suteikimo trims sportininkams (Andriaus 

Ramanausko kreipimasis). 
 

Žiedo komitetas gavo užklausimą iš komandos, ketinančios dalyvauti „Aurum 1006 km powered by Hankook” 

lenktynėse.  

Cituojama: „Laba diena, pas mane 2 vairuotojai yra kurie seniau turejo licenzijas.  

1)      Kęstutis Ikanevičius vaziaves 1000km ir greituminiuose slalomuose tikrai geras vairuotojas 

2)      Mindaugas Rudys vaziaves 1000km vaziuoja su kartingais pastoviai 

3)      Leonardas Diržys dabar laikosi viska simuliatoriu akademijoj ir su LASF viskas sutarta sake.“ 

Siūlyta: jau važiavusiems anksčiau ir turėjusiems sportininkams licencijas, išduoti licencijas tik išlaikius teorijos 

egzaminą (Kęstučiui Ikanevičiui ir Mindaugui Rudžiui). Leonardui Diržiui išduoti licenciją tik pabaigus simuliatorių 

programą ir išlaikius teorijos egzaminą.  



BALSUOTA: „UŽ“: 7; „PRIEŠ“: 0 ; 

NUTARTA: jau važiavusiems anksčiau ir turėjusiems sportininkams licencijas, išduoti licencijas tik išlaikius teorijos 

egzaminą (Kęstučiui Ikanevičiui ir Mindaugui Rudžiui). Leonardui Diržiui išduoti licenciją tik pabaigus simuliatorių 

programą ir išlaikius teorijos egzaminą.  

 

 

Best regards / Pagarbiai 

 

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Kačinskienė 

 

 


