Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-13
2020-08-25

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2020-08-25 (antradienį) 16:10 val., LASF patalpose (Savanorių pr.
56, Kaunas) baigtas 2020-08-25 d. (antradienį) 18:49val.
Pagal LASF Įstatų 8.2 punktą „Tarybos nariai įgyja įgaliojimus tik tuomet, kai yra įregistruoti VĮ
„Registrų centras“ ir susirenka į pirmąjį Tarybos posėdį, po kurio pasibaigia buvusios Tarybos narių
įgaliojimai.“ Registrų centre naujoji LASF Taryba buvo įregistruota 2020-08-21 (penktadienį).

Dalyvavo:
LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius
LASF viceprezidentas – Vaidotas Žala
Tarybos nariai - Mantas Babenskas, Vladas Pleskovas, Vitoldas Milius
Taip pat dalyvavo - LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas
Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius
Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl Tarybos nario įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su LASF Prezidentu;
2. LASF Prezidento darbo užmokesčio dydžio nustatymas, vadovaujantis LASF tikrųjų narių
apklausos rezultatais bei LASF įstatų 8.4.19., 8.4.24., 11.10. punktais;
3. Kroso reglamento pakeitimų tvirtinimas;
4. Drago reglamento pakeitimų tvirtinimas;
5. Dėl Drifto čempionato II etapo, SEMI-PRO pirmenybių ir STREET lygos III-asis etapo rezultatų
patvirtinimo;
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6. Dėl Drifto komiteto prašymo;
7. Dėl LASF veiklos audito užsakymo;
8. Dėl LASF apeliacinio teismo neišnagrinėtos bylos dėl S. Girdausko galimai neteisėtai pasiskirto
darbo užmokesčio;
9. Kiti klausimai.
9.1 2020 m. LASF varžybų kalendoriaus pakeitimų tvirtinimas;
9.2 Dėl dalyvio sutikimo gauti duomenis iš gydymo įstaigos įvykus nelaimingam atsitikimui;
9.3 Dėl metinio 2020 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato dalyvio mokesčio;
9.4 LASF pozicija dėl nesuderintų varžybų.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl Tarybos nario įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su LASF Prezidentu;
2. LASF Prezidento darbo užmokesčio dydžio nustatymas, vadovaujantis LASF tikrųjų narių
apklausos rezultatais bei LASF įstatų 8.4.19., 8.4.24., 11.10. punktais;
3. Kroso reglamento pakeitimų tvirtinimas;
4. Drago reglamento pakeitimų tvirtinimas;
5. Dėl Drifto čempionato II etapo, SEMI-PRO pirmenybių ir STREET lygos III-asis etapo
rezultatų patvirtinimo;
6. Dėl Drifto komiteto prašymo;
7. Dėl LASF veiklos audito užsakymo;
8. Dėl LASF apeliacinio teismo neišnagrinėtos bylos dėl S. Girdausko galimai neteisėtai
pasiskirto darbo užmokesčio;
9. Kiti klausimai.
9.1 2020 m. LASF varžybų kalendoriaus pakeitimų tvirtinimas;
9.2 Dėl dalyvio sutikimo gauti duomenis iš gydymo įstaigos įvykus nelaimingam atsitikimui;
9.3 Dėl metinio 2020 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato dalyvio mokesčio;
9.4LASF pozicija dėl nesuderintų varžybų.

II.

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:
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1. Dėl Tarybos nario įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su LASF Prezidentu;
SVARSTYTA: 2020 m. liepos 28 dieną įvyko neeilinis LASF Tikrųjų narių suvažiavimas, kurio
metu buvo atstatydintas LASF Prezidentas Saulius Girdauskas ir išrinktas naujas LASF Prezidentas
Egidijus Janavičius. Suvažiavimas įpareigojo LASF viceprezidentą Kastyti Torrau pasirašyti darbo
sutartį su naujai išrinktu prezidentu. 2020-08-17 vykusio LASF Tarybos posėdžio metu K.Torrau
atsisakė pasirašyti sutartį su naujai išrinktu prezidentu, nes anot jo „....BUS GALIMA SIŪLYTI,
KUOMET PREZIDENTAS BAIGS PAŽEIDINĖTI LASF ĮSTATUS, TARYBOS DARBO
NUOSTATUS IR NUTRAUKS VEIKLAS NEDERANČIAS SU PREZIDENTO PAREIGOMIS
FEDERACIJOJE, PRADĖS VYKDYTI TIESIOGINES SAVO PAREIGAS. Išrinktasis prezidentas
palikęs Techninių reikalų komiteto pirmininko pareigas toliau vykdo Techninio eksperto ir teisėjo
darbą, išrašinėja sportinius pasus (gauna pajamas už tai) ir dirba varžybose techninių reikalavimų
specialistu (mažai tikėtina, jog neatlygintinai)......“ K.Torrau 2020-08-18, dar nesibaigus Tarybos
posėdžiui pristatė LASF administracijai atsistatydinimo iš LASF Tarybos prašymą, Prezidentas
pasiūlė įpareigoti pasirašyti darbo sutartį V.Milių, tačiau po šio siūlymo K.Torrau atsistatydino,
D.Vaičiulis savo balso šiuo klausimu neatidavė, o E.Janavičius pagal LASF Tarybos darbo
nuostatus, klausimų susijusių su Prezidentu svarstyme, nedalyvauja. Atsižvelgiant į tai, kad
V.Milius buvo praeitos Tarybos narys ir yra naujai išrinktos Tarybos narys siūloma jį įpareigoti
pasirašyti darbo sutartį su E. Janavičiumi.
SIŪLYTA: Įpareigoti Vitoldą Milių pasirašyti darbo sutartį su naujai išrinktu Prezidentu.
BALSUOTA: UŽ - 4
NUSIŠALINO - 1
NUTARTA: Įpareigoti Vitoldą Milių pasirašyti darbo sutartį su naujai išrinktu Prezidentu.
2. LASF Prezidento darbo užmokesčio dydžio nustatymas, vadovaujantis LASF tikrųjų narių
apklausos rezultatais bei LASF įstatų 8.4.19., 8.4.24., 11.10. punktais;
SVARSTYTA: 2020 m. rugpjūčio 7 dienos Prezidento sprendimu Nr. S08/01 LASF Tikriesiems
nariams buvo išsiųsta apklausa, kurioje buvo prašoma narių išsakyti nuomonę, koks turėtų būti
LASF Prezidento gaunamas darbo užmokestį rankas. LASF Taryba susipažino su apklausos
rezultatai. 2020-08-17 vykusiame Tarybos posėdyje Protokolo Nr. 2020/12 Vitoldas Milius bei
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Ernestas Staponkus pasiūlė prezidentui nustatyti 2500 Eur dydžio, atskaičius mokesčius, mėnesinį
darbo užmokestį. Darius Vaičiulis pasiūlė prezidentui nustatyti 1000 Eur dydžio, atskaičius
mokesčius, mėnesinį darbo užmokestį. Išvedus vidurkį buvo siūloma nustatyti Prezidentui nustatyti
1750 Eur dydžio, atskaičius mokesčius, mėnesinį darbo užmokestį, tačiau atsižvelgiant į Tarybos
darbo nuostatų 5.15 punktą, kuris teigia, kad klausimas turi būti priimtas balsų dauguma (K. Torrau
atsistatydino, D. Vaičiulis nebalsavo, E. Janavičius klausimo nagrinėjime negali dalyvauti),
klausimas buvo atidėtas naujos Tarybos svarstymui. Tarybos nariai apžvelgė narių siūlymus,
daugiausia narių pasisakė, kad atlyginimas turėtų būt 1500 eurų į rankas, Tarybos nariai vienbalsiai
pritarė narių siūlymui.
SIŪLYTA: Nustatyti LASF Prezidentui, atskaičius mokesčius, mėnesinį darbo užmokestį - 1500
eurų.
BALSUOTA: UŽ - 4
NUSIŠALINO - 1
NUTARTA: Nustatyti LASF Prezidentui, atskaičius mokesčius, mėnesinį darbo užmokestį 1500 eurų.
3. Kroso reglamento pakeitimų tvirtinimas;
SVARSTYTA: 2020-07-22 Kroso komiteto posėdyje buvo nuspręsta padaryti apklausą raštu, dėl
Lietuvos automobilių kroso čempionato „Junior 1000“ klasės techninių reikalavimų punkto 13.4
pakeitimo. Specialią apklausos formą „Junior 1000“ klasės dalyviai (sportininkų tėvai) turi
pasirašyti ir skenuotas atsiųsti. E.Janavičius 2020-08-04 „Junior 1000“ klasės dalyvių pareiškėjams
išsiuntė apklausą „Kroso komiteto sprendimu vykdome oficialią dalyvių / pareiškėjų apklausą dėl
kroso bei rali kroso čempionatuose naudojamų padangų. Prisegto reglamento 13.4. punkte
pateikiamas padangų aprašymas. Ralio kroso varžyboms išlieka tokie patys reikalavimai
padangoms, kaip ir galiojusieji 2019 metais. Kroso varžyboms įvestas detalesnis aprašymas, kad
išvengti galimybės naudoti raliui skirtas žvyrines padangas. MESSENGER grupėje su daugeliu
dalyvių (tėvų, komandų atstovų) esame sutarę dėl tokio aprašymo.“ , tačiau oficialiai buvo gautas
tik „SMART Motorsport“ atsakymas. Prezidentas Tarybai pristatė pagrindinius pakeitimus.
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SIŪLYTA: Patvirtinti 2020 m. „Junior 1000“ klasės techninius reikalavimus, su juose įtrauktu
detaliu leidžiamų padangų aprašymu.
BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI
NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. „Junior 1000“ klasės techninius reikalavimus, su juose
įtrauktu detaliu leidžiamų padangų aprašymu.
4. Drago reglamento pakeitimų tvirtinimas;
SVARSTYTA: Drago komitetas atsiuntė prašymą Tarybai pakeisti Drago čempionato reglamentus
atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19, kadangi vietoj planuotų 5 etapų (3 iš jų turėjo
vykti užsienyje) nebuvo galima surengti pilnaverčio čempionato, todėl Drag komitetas prašo
sumažinti Drag reglamente numatytų įskaitinių čempionato etapų skaičių. Prezidentas informavo
Tarybą, kad Drago komitetas naujai suformuotas buvo jau prasidėjus sezonui, komiteto pirmininku
T.Liutinksis patvirtintas buvo tik gegužės 27 dieną, kuomet jau buvo patvirtinti 2020 m. Drago
čempionato reglamentai.
SIŪLYTA: Pakeisti Lietuvos automobilių Drag lenktynių čempionato reglamento ir taisyklių 1.3,
2.3, 4.2, 4.3 punktus ir išdėstyti juos sekančiai:
1.3 Preliminariai Čempionatas planuojamas penkiais (5) etapais. Čempionatui privalomi mažiausiai
du (2) įskaitiniai etapai.
2.3 Metinėje Čempionato įskaitoje taškus renka tik dalyviai turintys išduotas vienkartines LASF ir
metines LASF ar kitos ASF išduotas metines D, DJ, E, EJ arba M (dalyvaujant Stock, Street A,
SuperStock ir Street B klasėse) kategorijos vairuotojo licencijas.
4.2 Asmeninėje čempionato įskaitoje gali dalyvauti tik dalyviai turintys vienkartines LASF ir LASF
ar kitos ASF išduotas metines D, DJ, E, EJ arba M (dalyvaujant Stock, Street A, SuperStock ir
Street B klasėse) kategorijos vairuotojo licencijas.
4.3 Čempionato įskaitą gauna tik tie sportininkai, kurie dalyvavo nemažiau kaip 1 įvykusiame
etape.
BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI
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NUTARTA: Pakeisti Lietuvos automobilių Drag lenktynių čempionato reglamento ir taisyklių
1.3, 2.3, 4.2, 4.3 punktus ir išdėstyti juos sekančiai:
1.4 Preliminariai Čempionatas planuojamas penkiais (5) etapais. Čempionatui privalomi
mažiausiai du (2) įskaitiniai etapai.
2.4 Metinėje Čempionato įskaitoje taškus renka tik dalyviai turintys išduotas vienkartines
LASF ir metines LASF ar kitos ASF išduotas metines D, DJ, E, EJ arba M (dalyvaujant
Stock, Street A, SuperStock ir Street B klasėse) kategorijos vairuotojo licencijas.
4.4 Asmeninėje čempionato įskaitoje gali dalyvauti tik dalyviai turintys vienkartines LASF ir
LASF ar kitos ASF išduotas metines D, DJ, E, EJ arba M (dalyvaujant Stock, Street A,
SuperStock ir Street B klasėse) kategorijos vairuotojo licencijas.
4.5 Čempionato įskaitą gauna tik tie sportininkai, kurie dalyvavo ne mažiau kaip 1
įvykusiame etape.
5. Dėl Drifto čempionato II etapo, SEMI-PRO pirmenybių ir STREET lygos III-asis etapo
rezultatų patvirtinimo;
SVARSTYTA: 2020-08-07/09, Kačerginės „Nemuno žiede“, LASF asocijuotas narys MB
„Cinkas“ organizavo Drifto čempionato II etapą, SEMI-PRO pirmenybių ir STREET lygos III
etapus. SVO komitetui neišdavus trasos licencijos, atsižvelgiant į LASVOVT reikalavimus,
organizatorius negavo LASF išduodamos organizatoriaus licencijos, tačiau varžybas vykdė.
Posėdžio metu buvo paskambinta Drifto komiteto pirmininkui ir organizatoriaus MB „Cinkas“
vadovui Linui Ramoškai, jis išsakė Tarybai savo poziciją dėl vykusių varžybų. Taryba išklausiusi jo
nuomonę diskutavo, kad panašu, kad čia yra įsisenėjusios dviejų komitetų problemos, nuo kurių
labiausia nukenčia sportininkai, todėl išklausius tik vieną pusę nepriimti jokių sprendimų. Taip pat
2020-08-25 likus maždaug valandai iki posėdžio buvo gautas Teisėjų komiteto raštas „LASF
Teisėjų komitetas, reaguodamas į pranešimą, gautą iš LASF SVO komiteto š.m. rugpjūčio 21 dieną,
kreipiasi į LASF Tarybą ir prašo sustabdyti šių nepripažįstamų varžybų (LASK 2.1.5a.-2.1.5b.)
rezultatų tvirtinimą kol nebus aiškiai nuspręstas varžybų statusas. LASF Teisėjų komitetas atsako
už teisėjų, turinčių LASF teisėjų licencijas darbą, todėl komitetas nepateisina šių asmenų
dalyvavimo LASF nepripažįstamose varžybose. Manome, kad teisėjai buvo apgauti organizatoriaus
taip pat, kaip ir šių varžybų dalyviai, tačiau oficialūs šių varžybų asmenys turėtų būti svarstomi dėl
LASF teisėjo licencijų suspendavimo (LASK 9.10.1), kadangi būtent oficialūs asmenys turi
galimybę patikrinti LASF išduodamų trasos bei organizatoriaus licencijų egzistavimą tam renginiui,
kuriame jie dalyvauja. Šių asmenų sąrašas (teisėjų bei oficialių asmenų) yra viešai prieinamas
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LASF tinklapyje, varžybų papildomuose nuostatuose.“ 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.
SIŪLYTA: E. Janavičiui iki sekančio posėdžio išsianalizuoti LASF reglamentuojančius
dokumentus, kiek Taryba turi teisės patvirtinti varžybų rezultatus bei pasikalbėti su LASF teisėjų
komitetu apie šią konfliktinę situaciją bei jos sprendimo būdus. Į vieną iš Tarybos posėdžių
pasikviesti SVO komiteto pirmininką Remigijų Antanavičių ir Drifto komiteto pirmininką Liną
Ramošką santykių išsiaiškinimui bei tolimesnių konfliktų užkardymui.
BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI
NUTARTA: E. Janavičiui iki sekančio posėdžio išsianalizuoti LASF reglamentuojančius
dokumentus, kiek Taryba turi teisės patvirtinti varžybų rezultatus bei pasikalbėti su LASF
teisėjų komitetu apie šią konfliktinę situaciją bei jos sprendimo būdus. Į vieną iš Tarybos
posėdžių pasikviesti SVO komiteto pirmininką Remigijų Antanavičių ir Drifto komiteto
pirmininką Liną Ramošką santykių išsiaiškinimui bei tolimesnių konfliktų užkardymui.
6. Dėl Drifto komiteto prašymo;
INFORMUOTA: 2020-08-03 SVO komiteto narys T. Antanavičius E-LASF sistemoje pateikė
pastabas MB „Cinkas“ saugos planui dėl Drifto čempionato II etapo, SEMI-PRO pirmenybių ir
STREET lygos III etapų, po pateiktų pastabų praėjus maždaug valandai laiko LASF administracija
gavo Drifto komiteto prašymą atstatydinti T. Antanavičių iš Drifto komiteto narių, verta pastebėti,
kad L. Ramoška yra Drifto komiteto pirmininkas bei MB „Cinkas“ vadovas. L. Ramoška pateikė
prašymą: „Prašau iš Lietuvos automobilių sporto federacijos Drifto komiteto pašalinti Tautvydą
Antanavičių ir skirti naują SVO komiteto delegatą.
Argumentai:
1. Savo veiksmais p. Antanavičius įrodė, jog taiko skirtingus saugumo standartus
skirtingiems organizatoriams, kas apsunkina Lietuvos drifto čempionato organizavimą.
2. Besiremdamas savo fizikos žiniomis, p. Antanavičius kelia pavojų Lietuvos drifto
čempionato dalyviams - reikalauti lenktynių trasoje prieš trasos atitvarus, skirtus
sulaikyti išslystantį automobilį, sumontuoti betono blokus nėra logiškas.
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3. p. Antanavičius nesilanko drifto varžybose, nesigilina į varžybų specifiką ir nėra aktyvus
drifto bendruomenės narys.
4. Jau keletą kartų p. Antanavičius priėmė sprendimus, kurie prieštarauja nustatytoms
taisyklėms ir reglamentams.
Jeigu SVO komitetas negebės pasiūlyti kito kandidato, į SVO komiteto gretas siūlau priimti Liną
Dambrauską“.
2020-08-17 vyko SVO komiteto posėdis, kuriame komitetas pateikė savo sprendimą „ 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 - Romualdą Mažuolį.
Kadangi SVO komitetas dar iki Tarybos posėdžio priėmė sprendimą į Drifto komitetą vietoj T.
Antanavičiaus deleguoti R. Mažuolį, todėl Taryba dėl šio klausimo nebalsavo ir buvo pereita prie
sekančio darbotvarkės klausimo.
7. Dėl LASF veiklos audito užsakymo;
SVARSTYTA: Pirmininkaujantis pasiūlė Tarybai padaryti LASF finansinį ir veiklos auditą, nariai
pasiteiravo kada buvo paskutinį kartą daryta auditas, Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas
informavo Tarybą, kad auditas buvo atliktas kovo mėnesį prieš Eilinį tikrųjų narių suvažiavimą,
audito išvados yra patalpintos LASF Puslapyje bei išsiųstos Tikriesiems nariams el. paštais, todėl
daryti dar kartą audito nėra tikslo. E. Janavičius išreiškė susirūpinimą dėl VšĮ „Pasaulio ralio
čempionatas Lietuvoje“, kurio vienas iš steigėjų yra LASF, žinoma, kad kiti dalininkai pasitraukė iš
VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ valdymo ir yra nerimaujama, kad ant LASF gali kristi
teisinė atsakomybė. Tarybos nariai išreiškė nuomonę, kad būtina gauti visą įmanomą informaciją
apie VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ ir kreiptis į teisininkus dėl to, kaip LASF galėtų
nutraukti visus ryšius su šiuo VšĮ.
SIŪLYTA: Nedaryti LASF finansinio ir veiklos audito. Užsakyti iš Registrų centro VšĮ „Pasaulio
ralio čempionatas Lietuvoje“ išplėstinį išrašą, įstatus, finansinės atskaitomybės, steigimo sutartį bei
visą kitą informaciją, kurią galima gauti. Su gautais dokumentais kreiptis į teisininkus ir išsiaiškinti,
kaip LASF gali nutraukti visas sąsajas su VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ .
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BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI
NUTARTA: Nedaryti LASF finansinio ir veiklos audito. Užsakyti iš Registrų centro VšĮ
„Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ išplėstinį išrašą, įstatus, finansinės atskaitomybės,
steigimo sutartį bei visą kitą informaciją, kurią galima gauti. Su gautais dokumentais kreiptis
į teisininkus ir išsiaiškinti, kaip LASF gali nutraukti visas sąsajas su VšĮ „Pasaulio ralio
čempionatas Lietuvoje“ .
8. Dėl LASF apeliacinio teismo neišnagrinėtos bylos dėl S. Girdausko galimai neteisėtai
pasiskirto darbo užmokesčio;
SVARSTYTA: 2020-05-12 buvo gautas LASF Tikrojo nario „Ralio ratai“ prašymas LASF
Apeliaciniam teismui „Dėl preziumuojamo Tarybos darbo nuostatų šiurkštaus pažeidimo (neteisėtas
atlyginimo paėmimas bei savivaliavimas)“. 2020-05-15 LASF Apeliacinio teismo pirmininkas A.
Savčenko informavo „2020 m. gegužės 13 d. Lietuvos Automobilių sporto federacijos (LASF)
Apeliacinis teismas (toliau Teismas) gavo LASF nario VšĮ „RALIO RATAI“ prašymą „Dėl
preziumuojamo Tarybos darbo nuostatų šiurkštaus pažeidimo (neteisėtas atlyginimo paėmimas bei
savivaliavimas)“ LASF Tikrasis narys VŠĮ „RALIO RATAI“ kreipiasi į LASF Apeliacinį teismą
siekdamas išsiaiškinti LASF Prezidento darbo užmokesčio nustatymo teisėtumą. Prašymas atitinka
LASF apeliacinio teismo nuostatų 4.1 punkto teismo kompetenciją ir 4.2.1 punkto teismo teisę ir
privalo būti priimtas ir išnagrinėtas.“ 2020-05-15 Tikrajam nariui „Ralio ratai“ persiuntė
informaciją dėl nagrinėjimo pradžios. Šiai dienai apeliacinis teismas savo išvados dar nepateikė.
Tarybos narys Mantas Babenskas taip pat yra ir Apeliacinio teismo narys, todėl informavo Tarybą,
kad jo nuomone, buvo nepriimtas Apeliacinio teismo sprendimas laiku, nes nebuvo norima daryti
jokių sprendimų, kurie galėtų turėti įtakos LASF prezidento rinkimams.
SIŪLYTA: Raštiškai paprašyti LASF apeliacinio teismo pirmininko atsakymo, kokioje stadijoje
yra bylos nagrinėjimo procesas.
BALSUOTA: UŽ - 4
NEBALSAVO - 1
NUTARTA: Raštiškai paprašyti LASF apeliacinio teismo pirmininko atsakymo, kokioje
stadijoje yra bylos nagrinėjimo procesas.
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9. Kiti klausimai.
9.1 2020 m. LASF varžybų kalendoriaus pakeitimų tvirtinimas;
SVARSTYTA: Dėl COVID-19 susidariusios situacijos LASF Ralio komitetas prašo pakeisti 2020
metų ralio disciplinos varžybų kalendorių. Pagrindinis pakeitimas, kad VšĮ „Ajags“ atsisakė
Druskininkuose organizuoti Lietuvos automobilių ralio čempionato VI etapą ir Lietuvos
automobilių ralio sprinto čempionato IV etapą. Ralio komitetas pasiūlė šį etapą organizuoti į
rezervinį sąrašą įtrauktam organizatoriui ZASK „Akseleratorius“ numatyta data (2020-10-02/03),
organizuoti Lietuvos automobilių ralio čempionato VI etapą ir Lietuvos ralio sprinto čempionato IV
etapą Zarasų rajone. ZASK „Akseleratorius“ sutiko organizuoti minėtas varžybas bei gavo Zarasų r.
savivaldybės pritarimą .

SIŪLYTA: Pakeisti 2020 metų Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: Pakeisti 2020 metų Lietuvos automobilių sporto varžybų kalendorių.

9.2 Dėl dalyvio sutikimo gauti duomenis iš gydymo įstaigos įvykus nelaimingam atsitikimui;

SVARSTYTA: SVO komitetas siūlo 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.
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Prieigą prie šių dokumentų turi turėti vyr. medikas ar trasos saugumo viršininkas.
Pirmininkaujantis Tarybai pristatė SVO prašymą, Taryba diskutavo, tačiau tai nėra Tarybos
kompetencijos klausimas. Generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas pastebėjo, kad tai įgyvendinti
bus sudėtinga, kadangi yra duomenų apsaugos įstatymai, taip pat tik pats nukentėjusysis gali
supildyti sutikimo formą, kam jis nori suteikti galimybę gauti informaciją apie jo sveikatą, dar
labiau apsunkina aplinkybės, kad nukentėjusysis gali būti perkeliamas iš vienos ligoninės į kitą
ligoninę, todėl vėl nukentėjusysis turėtų pildyti naują sutikimo formą, kad leidžia suteikti apie save
informaciją varžybų vyr. gydytojui, todėl tai būtų išties sudėtinga įgyvendinti.

SIŪLYTA: Pasiūlyti SVO komitetui šį klausimą spręsti savo kompetencijos ribose bei paruošti
atitinkamą sutikimo formą, remiantis duomenų apsaugos bei LR Lietuvos Respublikos įstatymais.
Šį sutikimo formą galėtų tapti neatsiejama SVO reglamento dalimi.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: Pasiūlyti SVO komitetui šį klausimą spręsti savo kompetencijos ribose bei
paruošti atitinkamą sutikimo formą, remiantis duomenų apsaugos bei LR Lietuvos
Respublikos įstatymais. Šį sutikimo formą galėtų tapti neatsiejama SVO reglamento dalimi.

9.3 Dėl metinio 2020 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato dalyvio mokesčio;

SVARSTYTA: Žiedo komitetas prašo LASF Tarybos dėl susiklosčiusių Force Majeure, įtakotų
Covid-19, aplinkybių, šiais metais metinį čempionato mokestį (150 eurų) anuliuoti, paliekant jį
kitiems metams.

SIŪLYTA: Dėl susiklosčiusių Force Majore aplinkybių anuliuoti 2020 m. Žiedo čempionato
dalyvio mokestį, 2020-2021 metų LASF narių stojamuosiuose ir nario mokesčiuose išbraukti 3.7.12
punktą Žiedo čempionato dalyvio mokestis - 150 eurų.
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BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: Dėl susiklosčiusių Force Majore aplinkybių anuliuoti 2020 m. Žiedo čempionato
dalyvio mokestį, 2020-2021 metų LASF narių stojamuosiuose ir nario mokesčiuose išbraukti
3.7.12 punktą Žiedo čempionato dalyvio mokestis - 150 eurų.

9.4 Pozicija dėl nelicencijuotų varžybų;
SVARSTYTA: Pagal sporto įstatymą organizatoriai privalo informuoti federacijas apie rengiamus
sporto renginius. Generalinis sekretorius informavo, kad sulaukia nemažai užklausų iš savivaldybių
dėl organizatorių, kurie nėra LASF nariai, jis visuomet pateikia atsakymus savivaldybėms, peržiūri
organizatorių pateiktus saugos planus, varžybų papildomus nuostatus. Prezidentas informavo, kad
būtina aiškiai suformuoti LASF poziciją LASF nederintų varžybų atžvilgiu. Būtina ieškoti
galimybių pritraukti visus organizatorius, jiems padėti. Taip pat informavo, kad jau nemažai
nelegalių organizatorių kreipėsi asmeniškai į jį norėdami legalizuotis ir vykdyti varžybas būnant
LASF nariais.

SIŪLYTA: Išlaikyti neutralią poziciją, padėti organizatoriams legalizuotis ir stengtis juos pritraukti
į LASF organizatorių gretas.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: Išlaikyti neutralią poziciją, padėti organizatoriams legalizuotis ir stengtis juos
pritraukti į LASF organizatorių gretas.

Protokolo lapų – 12 (dvylika).

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius
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Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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