Lietuvos automobilių sporto federacija
SVO komiteto posėdžio
PROTOKOLAS NR.2020/08-1
2020-08-17
SVO komiteto posėdis vykdomas LASF patalpose.
Posėdžio pradžia 2020.08.17 17:00 val.
Posėdžio pabaiga 2020.08.17 20:30 val.
Dalyvavo: Romualdas Mažuolis, Remigijus Antanavičius, Arturas Gailius,
Tautvydas Antanavičius, Saulius Valiūkas, Vidmantas Eigelis
Svečių teisėmis dalyvavo: Egidijus Janavičius, Kąstytis Torau
Nedalyvavo: Arvydas Petkevičius
Posėdžio pirmininkas: Remigijus Antanavičius
Posėdžio sekretorius: Romualdas Mažuolis

Posėdžio klausimai :
1. Drifto komiteto rašto svarstymas dėl SVO komiteto atstovo pakeitimo;
2. Dėl L. Ramoškos pareiškimų viešoje erdvėje (DELFI, Facebook).
3. Dėl sutikimo gauti duomenis iš gydymo įstaigos;
4. Dėl ligoninių sąrašo panaikinimo iš SVO reglamento;
5. RC ekipažo ekipiruotė (pošalmis, nedegios pirštinės);
6. Media darbuotojų saugumas renginiuose. Akreditacijos pakeitimai 2021 m. sezonui.

1 klausimas
Drifto komiteto rašto svarstymas dėl SVO komiteto atstovo pakeitimo;
SVARSTYTA: Gautas drift‘o komiteto prašymas pakeisti SVO komiteto narį, atstovaujantį drifto
komitete. Rašte išdėstyti „argumentai“ dėl tokio prašymo. SVO komiteto nariai vienbalsiai pritaria,
kad nei vienas „argumentas“ nėra teisingas ar pagrįstas. SVO komitetas, matydamas pareiškimus
viešojoje erdvėje (Facebook, DELFI) daro išvadą, kad atsirado trintis tarp drifto komiteto pirmininko
Lino Ramoškos ir SVOK nario Tautvydo Antanavičiaus. SVO komitetas nusprendė į drifto komitetą
skirti kitą SVOK narį.
SIŪLYTA: Į drifto komitetą deleguoti Romualdą Mažuolį.
BALSUOTA: UŽ 6, PRIEŠ 0, SUSILAIKĖ 0
NUTARTA: Į drifto komitetą deleguoti Romualdą Mažuolį
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2 klausimas
Dėl LASF Drifto komiteto pirmininko Lino Ramoškos pareiškimų viešoje erdvėje (DELFI,
Facebook).
SVARSTYTA: Apžvelgti LASF drifto komiteto pirmininko pareiškimai viešojoje erdvėje,
žeminantys tiek konkrečius žmones, tiek LASF kaip organizaciją.
SIŪLYTA: LASF drifto komiteto pirmininką bei drifto varžybų pagrindinį organizatorių Liną
Ramošką, už jo publikuojamus pareiškimus viešojoje erdvėje, siūlyti perduoti svarstymui LASF etikos
komisijai.
BALSUOTA: UŽ 5, PRIEŠ 0, SUSILAIKĖ 1
NUTARTA: Siūlyti LASF Etikos komisijai apsvarstyti LASF drifto komiteto pirmininko Lino
Ramoškos viešojoje erdvėje publikuojamus pareiškimus.

3 klausimas
Dėl dalyvio sutikimo gauti duomenis iš gydymo įstaigos įvykus nelaimingam atsitikimui.
SVARSTYTA: rasti būdą, įvykus nelaimingam atsitikimui varžybų metu, oficialiai gauti duomenis
apie nukentėjusįjį iš gydymo įstaigos.
SIŪLYTA: LASF Tarybai apsvarstyti galimybes:
1. Išduodant LASF licenciją, licencijos turėtojas pasirašo sutikimą;
2. Padaryti pakeitimus LASVOVT, įpareigoti organizatorius surinkti sutikimus iš dalyvių dėl
informacijos teikimo apie jo sveikatos būklę iš ligoninės po incidento renginyje.
Prieigą prie šių dokumentų turi turėti vyr. medikas ar trasos saugumo viršininkas.
BALSUOTA: UŽ 6, PRIEŠ 0, SUSILAIKĖ 0
NUTARTA: pasiūlyti LASF Tarybai apsvarstyti klausimą.

4 klausimas
Dėl ligoninių sąrašo panaikinimo iš SVO reglamento
SVARSTYTA: koreguoti SVO reglamentą, panaikinant ligoninių sąrašą.
SIŪLYTA: Panaikinti priedą su ligoninių sąrašu SVO reglamente
BALSUOTA: UŽ 6, PRIEŠ 0, SUSILAIKĖ 0
NUTARTA: panaikinti priedą su ligoninių sąrašu iš SVO reglamento.

5 klausimas
Gelbėjimo automobilio (RC) teisėjų ekipiruotės aprašymo įtraukimas į SVO reglamentą.
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SVARSTYTA: Kadangi RC ekipažui tenka trasoje dirbti įvairius darbus, o tuo pačiu atlikti pirminį
gaisro gesinimą, papildyti SVO reglamentą gelbėjimo automobilio (RC- rescue car) teisėjų
privalomos ekipiruotės aprašymu.
SIŪLYTA: Papildyti SVO reglamentą RC teisėjų privalomos ekipiruotės aprašymu.
BALSUOTA: UŽ 6, PRIEŠ 0, SUSILAIKĖ 0
NUTARTA: Papildyti SVO reglamentą RC teisėjų privalomos ekipiruotės aprašymu. Ekipiruotę
privalo užtikrinti organizatorius.

Protokolo lapų 3
Posėdžio pirmininkas

Remigijus Antanavičius

Posėdžio sekretorius

Romualdas Mažuolis
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