
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2020-08-06 

 

2020-08-06 

Kaunas 

 

Kitų sporto šakų komiteto posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis (el. paštu). Posėdis 

pradėtas 2020-08-06 d. 11:00 val., baigtas 2020-08-08 d. 17:00 val. 

 

Dalyvavo:  

Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas: Silverijus Lapėnas; 

Kitų sporto šakų komiteto nariai: Audrius Kliminskas, Tadas Zdanavičius, Gediminas 

Šliumpa, Saulius Stanaitis, Milvydas Malinauskas; 

Nedalyvavo: Romualdas Mažuolis. 

 

Posėdžio pirmininkas: Silverijus Lapėnas 

Posėdžio sekretorius: Audrius Kliminskas 

 

Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 

 

1. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių Street Race etapo datos perkėlimo. 

 

LASF kitų sporto šakų komitetas gavo Lietuvos automobilių Street Race čempionato 

organizatoriaus, VšĮ „ASK Marimotorai“, prašymą perkelti dėl karantino atidėtą Street Race 

čempionato I etapą iš 2020-04-04 į 2020-10-10. Kadangi varžybos buvo atidėtos dėl įvesto 

karantino, varžybų organizatorius nori suorganizuoti varžybas Alytaus mieste. 

 

Siūloma: Pritarti VšĮ „ASK Marimotorai“ prašymui perkelti Lietuvos automobilių Street 

Race čempionato I etapą iš 2020-04-04 į 2020-10-10, varžybų vieta neisikeičia – Alytaus m. 

Pakeisti VšĮ „ASK Marimotorai“ organizuojamo čempionato etapo skaičių, naujas Lietuvos 

automobilių Street Race čempionato etapas yra VIII. 

 

Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: Pritarti VšĮ „ASK Marimotorai“ prašymui perkelti Lietuvos automobilių 

Street Race čempionato I etapą iš 2020-04-04 į 2020-10-10, varžybų vieta neisikeičia – Alytaus 

m. Pakeisti VšĮ „ASK Marimotorai“ organizuojamo čempionato etapo skaičių, naujas 

Lietuvos automobilių Street Race čempionato etapas yra VIII. 

 

2. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių Street Race VI etapo datos perkėlimo. 

 

Gautas Varėnos ASK prašymas perkelti varžybų datas. Kadangi metų pradžioje numatyta 

varžybų dieną vyks dėl karantino perkeltas Lietuvos mini ralio čempionato etapas. Varžybų 

organizatorius nenorėdamas trugdyti kitam organizatoriui bei norėdamas pritraukti daugiau dalyvių, 

kurie dalyvauja abiejose čempionatuose prašo perkelti Lietuvos automobilių Street Race 

čempionato VI etapą iš 2020-08-22 į 2020-08-30, varžybų vieta nesikeičia (Varėna). 

 

Siūloma: Pritarti Varėnos ASK prašymui perkelti Lietuvos automobilių Street Race 

čempionato VI etapą iš 2020-08-22 į 2020-08-30, varžybų vieta nesikeičia (Varėna). 

 



 

Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: Pritarti Varėnos ASK prašymui perkelti Lietuvos automobilių Street Race 

čempionato VI etapą iš 2020-08-22 į 2020-08-30, varžybų vieta nesikeičia (Varėna). 

 

3. KLAUSIMAS. Dėl A.Bungardė gauto prašymo 

 

LASF Kitų sporto šakų komitetas gavo sportininkės A. Bungardės prašymą įtraukti ją į 

Lietuvos automobilių slalom čempionato dalyvių sąrašą nuo čempionato I etapo. Sportininkė 

prašyme nurodė, kad savo čempionatinę paraišką siuntė savo tuometiniam pareiškėjui „Ekrosas“, 

tačiau dėl aplaidumo pareiškėjas čempionatinės paraiškos nepersiuntė LASF, todėl sportininkė 

nebuvo įtraukta į čemponato dalyvių sąrašą. Sportininkė pateikė susirašinėjimus su „Ekrosas“ klubu 

bei patvirtinimą, kad čempionatinė paraiška buvo pateikta pareiškėjui. Vėliau sportininkė perėjo pas 

kitą pareiškėją „Kauno autoklubas“. Komiteto pirmininkas kreipėsi į „Ekrosas“, kad šio klubo 

vadovas pateiktų paaiškinimą dėl situacijos, paaiškinimas gautas 2020-08-08. Pirmininkas 

pažymėjo, kad toks atlaidumas nėra komiteto, LASF ar organizatoriaus rūpestis, tuo turi rūpintis 

sportininkė ir jos pareiškėjas, tačiau patvirtino, kad situacija supranta ir komitetas yra už tai, kad 

sportininkės pasiekti rezultatai nenukentėtų. 

 

Siūloma: Įtraukti A. Bungardę į Lietuvos automobilių čempionato dalyvių sąrašą bei priskirti 

čempionatinius taškus nuo 1 etapo. 

 

Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: Įtraukti A. Bungardę į Lietuvos automobilių čempionato dalyvių sąrašą bei 

priskirti čempionatinius taškus nuo 1 etapo. 

 

4. KLAUSIMAS. Dėl „Kauno autoklubas“ gautos pretenzijos. 

 

2020 m. liepos 29 d. „Kauno autoklubas“ atsiuntė pretenzija dėl 2020-05-31 vykusiame 

Lietuvos automobilių Street Race čempionato III etape klaidos apdovanojant komandinės įskaitos 

prizininkus.  

Varžybų metu, pagal klaidingai apskaičiuotus taškus buvo apdovanotos etapo komandinės 

įskaitos komandos nugalėtojos – I vieta Marimotors racing, II vieta Flameris racing, III vieta 

Slalomo akademija. Organizatoriui pataisius klaidas rezultatuose pasikeitė ir etapo komandinės 

įskaitos prizininkai. Pagal taisingai paskaičiuotus taškus III etapo komandinės įskaitos prizinkai yra 

tokie – I vieta Marimotors racing, II vieta Kauno autoklubas, III vieta Slalomo akademija.  

Iki šios dienos nepavyko suorganizuoti taurių apsikeitimo komandos, pagal užimtas vietas. 

LASF kitų sporto šakų komitetas įpareigoja „Slalomo akademija“ Lietuvos automobilių Street Race 

čempionato III etape iškovotą komandinės įskaitos III vietos taurę perduoti – Flameris racing 

komandai. 

LASF kitų sporto šakų komitetas įpareigoja „Flameris racing“ Lietuvos automobilių Street 

Race čempionato III etape iškovotą komandinės įskaitos II vietos taurę parduoti – „Kauno 

autoklubas“ komandai. 

 

Siūloma: Įpareigoti komandą „Slalomo akademija“ perduoti Lietuvos automobilių Street 

Race čempionato III etape iškovota komandinės įskaitos III vietos taurę „Flameris racing“ 

komandai. Įpareigoti komandą „Flameris racing““ perduoti Lietuvos automobilių Street Race 

čempionato III etape iškovota komandinės įskaitos II vietos taurę „Kauno autoklubas“ komandai. 

Taurių apsikeitimas tarp komandų turi įvykti kaip įmanoma greičiau. 

 



 

Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: Įpareigoti komandą „Slalomo akademija“ perduoti Lietuvos automobilių 

Street Race čempionato III etape iškovota komandinės įskaitos III vietos taurę „Flameris 

racing“ komandai. Įpareigoti komandą „Flameris racing““ perduoti Lietuvos automobilių 

Street Race čempionato III etape iškovota komandinės įskaitos II vietos taurę „Kauno 

autoklubas“ komandai. Taurių apsikeitimas tarp komandų turi įvykti kaip įmanoma greičiau. 

 

 

Viso protokolo su priedais lapų: 3 

 

Posėdžio pirmininkas  Silverijus Lapėnas 

 

Posėdžio sekretorius   Audrius Kliminskas 


