
 

 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

 

LASF Teisėjų komiteto posėdžio, 

 PROTOKOLAS Nr.2020-03 

 2020-09-15  

 

LASF teisėjų komiteto posėdis įvyko 2020-09-15 d. 15:30 val.  Lietuvos automobilių sporto 

federacijoje, Savanorių pr. 56, Kaunas. 

Dalyvavo: 

Komiteto pirmininko pavaduotojas G.Smetonis, komiteto nariai Š.Liesis, A.Bilevičius, S.Stanaitis,  

M.Mikuševičius. 

Nedalyvavo: R.Bilevičius, V.Šlėderienė, R.Vaitkūnas, M.Kulvinskas. 

Kviestiniai: S.Valiukas, A.Kliminskas, A.Šidlauskas 

Posėdžio pirmininkas – G.Smetonis 

Posėdžio sekretorius – Š.Liesis 

  

 

Dienotvarkė: 

1. Lietuvos automobilių kroso čempionato III-o etapo Kupiškyje aptarimas. 

2. ASK „Vilkaviškio greitis“ prašymo svarstymas. 

3. VšĮ Kauno autoklubo narės A.Bungardės pretenzijos svarstymas. 

4. Ralio „Aplink Lietuvą 2020“ oficialių asmenų darbo svarstymas. 

5. Oficialių asmenų nepripažintose Lietuvos drifto čempionato II-ame etape darbo svarstymas. 

  

1. Komitetas buvo supažindintas su gautais Marijampolės automobilių sporto klubo „SMART 

Motorsport“ prašymais. Išklausius šių varžybų oficialių asmenų – varžybų vadovo, 

organizatoriaus, techninės komisijos pirmininko ir komisarų komentarus, komitetas 

konstatavo, kad: 

 a) varžybų vadovo sprendimas dėl varžybų metu įvykusio incidento tarp sportininkų ir vieno iš 

jų pašalinimo iš finalinio važiavimo yra teisingas. Sportininkas su priimtu sprendimu sutiko ir 

pareiškė, kad sprendimas nebus protestuojamas. Todėl toliau prašyme siūlomų klausimų 

komitetas nenagrinės. 

b) iš pateiktos komitetui medžiagos matyti, kad automobilio techninis patikrinimas buvo 

atliktas laikantis techniniam patikrinimui keliamų reikalavimų ir techninės komisijos 

pirmininko pasirašytas aktas nurodo, kad proteste patikrinti prašomi automobilio agregatai 

atitinka techniniams reikalavimams. 

c) komitetas akcentavo protesto prašymo techniniam patikrinimui keliamus organizacinius 

pažeidimus ir įspėjo šių varžybų oficialius asmenis, kad, nežiūrint į vakaro tamsą, techninių 

galimybių nebuvimą, techninės dokumentacijos protesto nagrinėjimui nebuvimą ir pan., yra 

privaloma atlikti protesto nagrinėjimui keliamus organizacinius veiksmus.  

 

Bendru sutarimu komitetas šiems konstatuojamiesiems sprendimams pritarė. 

 

2. Komitetas, susipažinęs su ASK „Vilkaviškio greitis“ prašymu, išklausęs varžybų vadovo 

S.Valiuko paaiškinimus, perspėja S.Valiuką, kad ateityje vengtų reikšti nuomonę, kurią, galbūt, 

galima suprasti kaip asmeninių ir visuomeninių interesų konfliktą. 

 

Bendru sutarimu komitetas  perspėja S.Valiuką vengti kalbų, kurios gali būti 

suprantamos kaip asmeninių ir visuomeninių interesų konfliktas. 

 



3. Komiteto nariai buvo supažindinti su VšĮ Kauno autoklubas narės A.Bunkartės pretenzija dėl 

2020.09.05 Panevėžyje vykusio VI-o Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapo.  Po šių 

varžybų oficialių asmenų paaiškinimų, teisėjų komitetas informuoja pretenzijos teikėją, kad: 

a) pretenzijoje ne visi pateikti faktai yra svarstomi teisėjų komitete, tai turi daryti atitinkamas 

sporto šakos komitetas. 

b) iš komitetui pateiktos medžiagos matyti, kad dauguma pretenzijoje minimų dokumentų buvo 

pakabinta oficialioje varžybų lentoje. 

c) komitetas mano, kad varžybų vadovas A.Kliminskas teisingai atsisakė pateikti varžybų 

teisėjų licencijų kopijas, nurodydamas, kad jas galima rasti LASF puslapyje. Varžybų metu 

nieks niekada ir niekam teisėjų licencijų kopijų nedalina. 

d) LASK 11.8.3 – išskirtiniu atveju, kai LASF tiesiogiai organizuoja sporto varžybas, sporto 

komisaras gali vykdyti ir organizatoriaus funkcijas. 

  

             Bendru sutarimu komitetas atsakymui pritarė 

          

4. LASF Taryba perdavė teisėjų komitetui svarstyti oficialių asmenų veiksmus ralyje „Aplink 

Lietuvą 2020“. Komitetas išklausė šio ralio komisaro G.Smetonio paaiškinimą ir nustatė, kad 

oficialūs asmenys padarė klaidų pravesdami paskutinį PR, tačiau tas neturėjo įtakos 

galutiniams rezultatams. Teisėjų komitetas, remdamasis teisėjų komiteto darbo nuostatais 

1.16.10 straipsniu skiria nuobaudą pagal LASK 12.3.1.a papeikimą šiems ralio „Aplink Lietuvą 

2020“ oficialiems asmenims: D.Liesis – papeikimas už reglamentuojančių dokumentų 

nesilaikymą, E.Vašteriui ir G.Smetoniui – papeikimas už nekokybišką jų pavaldume esančių 

teisėjų darbo kontrolę. 

 

Balsuota: skirti papeikimus D.Liesiui, E.Vašteriui ir G.Smetoniui 

UŽ: vienbalsiai 

 

5. Lietuvos drifto čempionato II-as etapas buvo vykdomas be LASF atitinkamų leidimų, todėl jos 

įvardinamos kaip nepripažintomis. Jose pagal LASK 9.10.1 negali dalyvauti asmenys, turintys 

galiojančias LASF licencijas. Komiteto žiniomis šio etapo organizatorius L.Ramoška (LASF 

teisėjo lic.Nr.2020-T/290 pirma) ir techninės komisijos pirmininkas E.Janavičius (LASF teisėjo 

lic.Nr.2020-T/163 nacionalinė) dirbo šiose nepripažintose varžybose oficialiais asmenimis. 

Teisėjų komitetas, remdamasis teisėjų komiteto darbo nuostatų punktu 1.16.10 straipsniu, 

įpareigoja L.Ramošką ir E.Janavičių praeiti neeilinę atestaciją LASF teisėjų komiteto 

atestacinėje komisijoje. 

 

Už 4 balsai. Susilaikė -1 .Sprendimas patvirtintas 

 

 

 

LASF teisėjų komiteto pirmininko pavaduotojas   G.Smetonis 

 

Sekretorius      Š.Liesis  

 

 

 

 

 

 


