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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-14 

2020-08-27 

 

 

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis, pradėtas 2020-08-27 (ketvirtadienį) 12:00 

val., baigtas 2020-08-27 d. (ketvirtadienį) 14:00 val.  

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius 

LASF Viceprezidentas- Vaidotas Žala 

LASF tarybos nariai –Vitoldas Milius, Mantas Babenskas, Vladas Pleskovas 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

 

1. Konfliktinės situacijos sprendimas dėl Lietuvos DRIFT čempionato II etapo pravedimo 

(2020-08-07/09) neturint suderinto saugos plano, trasos licencijos bei organizatoriaus 

licencijos; 

2. Dėl atsiliepimo į K. Girdausko ASK ieškinį surašymo.  

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 
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1. Konfliktinės situacijos sprendimas dėl Lietuvos DRIFT čempionato II etapo pravedimo (2020-

08-07/09) neturint suderinto saugos plano, trasos licencijos bei organizatoriaus licencijos; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. rugpjūčio 25 dieną įvyko LASF tarybos posėdis, kuriame buvo 

nagrinėjama susiklosčiusi konfliktinė situacija dėl Lietuvos DRIFT čempionato II etapo (įskaitant 

SEMI-PRO pirmenybių ir STREET lygos III etapų) – toliau tekste  DRIFT varžybos - pravedimo, 

neturint suderinto saugos plano, trasos bei organizatoriaus licencijos. Prezidentas Egidijus 

Janavičius pristatė situaciją. Tarybos nariai išklausė organizatoriaus argumentų (organizatorius 

prisijungė prie posėdžio telefonu). Buvo pristatytas LASF teisėjų komiteto inicijuojamasis raštas 

dėl šių varžybų rezultatų netvirtinimo, bei šiose varžybose teisėjavusių teisėjų licencijų 

suspendavimo. Tarybos nariai išreiškė nuogąstavimą, kad galimai nėra jokio juridinio pagrindo 

tarybos sprendimo priėmimui. Egidijus Janavičius įsipareigojo peržiūrėti LASF veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, bei pasikalbėti su LASF teisėjų komiteto primininku apie šią 

konfliktinę situaciją, bei jos sprendimo būdus. 

„Su teisėjų komiteto pirmininku R. Bilevičiumi sutarėme, kad aukščiau visko yra sportininkų 

interesas. Dėl to kad nepavyko rasti kalbos organizatoriui bei SVO komiteto atstovams negali 

nukentėti DRIFT varžybose dalyvavę sportininkai bei jose teisėjavę teisėjai“ – informavo E. 

Janavičius.  

Vadovaujantis LASF įstatų 8.4.32. punktu LASF taryba turi teisę, išimtinais atvejais, pakeisti 

Komitetų priimtus sprendimus, kurie prieštarauja LASF veiklą reglamentuojantiems dokumentams, 

LASF Strateginiam planui ar daro žalą automobilių sportui. Nepatvirtinti aukščiau minėtų varžybų 

rezultatai bei suspenduotos jose teisėjavusių teisėjų licencijos padarytų didelę žalą automobilių 

sportui. LASF 2018-2022 metų strateginiame plane numatyta: „AUTOMOBILIŲ SPORTO 

MASIŠKUMAS - Išsaugoti ir puoselėti jaunas sporto šakas: driftas, dragas ir pan“.  

Tarybai taip pat žinoma informacija, jog šioms varžyboms įvykti buvo precedentas - anksčiau jos 

vyko ne vieną kartą tuo pačiu principu ir toje pat vietoje, tačiau šįkart SVO komitetas nusprendė 

varžybų neleisti. Ši ir kita surinkta informacija duoda pagrindo manyti, jog tikroji priežastis buvo ne 

varžybų saugumas, o asmeninio konflikto tarp organizatoriaus ir SVO komiteto padariniai 

 

SIŪLYTA: 1.1 DRIFT varžybų organizatoriui MB „Cinkas“ skirti įspėjimą dėl per vėlai pateiktų 

varžybų dokumentų, kas galimai įtakojo nesusikalbėjimą su LASF SVO komiteto atstovais dėl 

trasos saugos plano patvirtinimo ir trasos licencijos išdavimo; 

1.2 DRIFT varžybose dirbusiems teisėjams netaikyti licencijų suspendavimo; 
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1.3 LASF DRIFT komitetui leisti pasitvirtinti aukščiau minėtų varžybų rezultatus. 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: 1.1 DRIFT varžybų organizatoriui MB „Cinkas“ skirti įspėjimą dėl per vėlai 

pateiktų varžybų dokumentų, kas galimai įtakojo nesusikalbėjimą su LASF SVO komiteto 

atstovais dėl trasos saugos plano patvirtinimo ir trasos licencijos išdavimo; 

1.2 DRIFT varžybose dirbusiems teisėjams netaikyti licencijų suspendavimo; 

1.3 LASF DRIFT komitetui leisti pasitvirtinti aukščiau minėtų varžybų rezultatus. 

 

2. Dėl atsiliepimo į K. Girdausko ASK ieškinį surašymo; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. rugpjūčio 26 dieną gautas LASF tikrojo nario K. Girdausko ASK ieškinys 

(pateiktas per Kauno apylinkės teismą) Lietuvos automobilių sporto federacijai dėl neteisėtai 

sušaukto LASF tikrųjų narių eilinio suvažiavimo (2020-07-28) bei dėl to neteisėtai atstatydinto 

prezidento S. Girdausko ir neteisėtai išrinkto prezidento E. Janavičiaus. 

 

SIŪLYTA: Atsiliepimo į ieškinį surašymą pavesti teisininkams. Atsiliepimo surašymo terminas - 

14 dienų nuo ieškinio gavimo dienos. Gavus teisininko atsiliepimą pateikti jį Tarybos tvirtinimui. 

 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: Atsiliepimo į ieškinį surašymą pavesti teisininkams. Atsiliepimo surašymo 

terminas - 14 dienų nuo ieškinio gavimo dienos. Gavus teisininko atsiliepimą pateikti jį 

Tarybos tvirtinimui. 

 

Protokolo lapų 3 (trys) 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 

 


