
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2020-09-15 

 

2020-09-15 

 

Kroso komiteto posėdis pradėtas 2020-09-15 d. 17:00 val., LASF būstinė, Savanorių pr. 

56, Kaunas, baigtas 2020-09-15 d. 20:00 val. 

Dalyvavo:  

LASF Prezidentas: Egidijus Janavičius; 

LASF Generalinis sekretorius: Tadas Vasiliauskas 

Kroso komiteto nariai: Saulius Valiukas, Raimundas Kukenys, Zenonas Sinkevičius, 

Ramūnas Vaitkūnas;  

Teisėjų komiteto nariai: (1, 2, 3 klausimai) Šarūnas Liesis, Algirdas Bilevičius, Saulius 

Stanaitis. 

Kviestiniai dalyviai: Egidijus Česnelis, Audrius Kliminskas, Aurimas Šidlauskas 

 

Nedalyvavo: Valdas Stankūnas, Remigijus Bilevičius. 

Posėdžio pirmininkas, sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. Dėl ASK Smart Motorsport atsiųstų prašymų dėl III-iojo Lietuvos automobilių kroso 

čempionato etapo Kupiškyje; 

2. Dėl nesportinio dalyvio elgesio Lietuvos automobilių kroso taurės varžybose II etape 

Akmenėje (gauta papildoma medžiaga); 

3. 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapo SKK pirmininko ir 3-čio 

komisarų ataskaitų tvirtinimas; 

4. 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapo rezultatų tvirtinimas; 

5. 2020 m. Lietuvos automobilių kroso taurės III etapo rezultatų tvirtinimas; 

6. 2020 m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato II ir III ir IV etapų rezultatų 

tvirtinimas; 

7. Dėl Nerijaus Gurklio prašymo; 

8. 2020 m. sezono uždarymo formatas; 

9. Kiti klausimai; 

 

 

Sprendimų priėmimas 

 

1. KLAUSIMAS. Dėl ASK Smart Motorsport atsiųstų prašymų dėl III-iojo Lietuvos 

automobilių kroso čempionato etapo Kupiškyje. 

 

Vykusiame LASF Teisėjų komiteto posėdyje (protokolas Nr. 2020-03) buvo aptarti šie klausimai. 

Dėl varžybų vadovo sprendimo komitetas konstatavo, jog 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.  



 

Dėl protesto dėl automobilio neatitikimo techniniams reikalavimams LASF Teisėjų komitetas 

konstatavo, jog 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, bei komitetas 

akcentavo protesto prašymo techniniam patikrinimui keliamus organizacinius pažeidimus ir įspėjo 

šių varžybų oficialius asmenis. 

LASF Kroso komitetas pritaria Teisėjų komiteto priimtiems sprendimams.  

 

Sprendimų nepriimta. 

 

2. KLAUSIMAS. Dėl nesportinio dalyvio elgesio Lietuvos automobilių kroso taurės 

varžybose II etape Akmenėje (gauta papildoma medžiaga). 

 

Peržiūrėta gauta papildoma raštiška medžiaga iš varžybų. Dėl situacijos dar kartą buvo 

išklausyti Audrius Kliminskas, Indrės Zatorskytės atstovas Egidijus Česnelis. 

 

Siūloma: Dėl netinkamo sportininkės Indrės Zatorskytės elgesio skirti jai griežtą įspėjimą. 

Jei pasikartotų tokio pat pobūdžio nusižengimas per 2020-2021 metus, suspenduoti šiai sportininkei 

licenciją, suspendavimo laikotarpį apsprendžiant atskiru sprendimu LASF Kroso komitete. 

 

 Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: Dėl netinkamo sportininkės Indrės Zatorskytės elgesio skirti jai griežtą 

įspėjimą. Jei pasikartotų tokio pat pobūdžio nusižengimas per 2020-2021 metus, suspenduoti 

šiai sportininkei licenciją, suspendavimo laikotarpį apsprendžiant atskiru sprendimu LASF 

Kroso komitete. 

 

3. KLAUSIMAS. 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapo SKK 

pirmininko ir 3-čio komisarų ataskaitų tvirtinimas. 

 

Ataskaitos peržiūrėtos. 

 

Sprendimų nepriimta. 

 

4.  KLAUSIMAS. 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapo rezultatų 

tvirtinimas. 

 

Siūloma: patvirtinti 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapo rezultatus.  

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: patvirtinti 2020 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapo 

rezultatus. 

 

5. KLAUSIMAS. 2020 m. Lietuvos automobilių kroso taurės III etapo rezultatų 

tvirtinimas. 



 

 

Siūloma: patvirtinti 2020 m. Lietuvos automobilių kroso taurės III etapo rezultatus.  

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: patvirtinti 2020 m. Lietuvos automobilių kroso taurės III etapo rezultatus. 

 

6. KLAUSIMAS. 2020 m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato II ir III ir IV 

etapų rezultatų tvirtinimas 

 

Paskutiniojo etapo rezultatai yra gauti tik prieš keletą dienų, todėl dar nesuvesti į bendrą 

lentelę. Siūloma  

 

Siūloma: 2020 m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato II ir III ir IV etapų 

rezultatų netvirtinti, patvirtinti komitete kito posėdžio metu. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: 2020 m. Lietuvos automobilių ralio kroso čempionato II ir III ir IV etapų 

rezultatų netvirtinti, patvirtinti komitete kito posėdžio metu. 

 

7. KLAUSIMAS. Dėl Nerijaus Gurklio prašymo. 

 

Iš Ryčio Gurklio tėvo Nerijaus gautas prašymas leisti Ryčiui Gurkliui 2021 metų sezone 

startuoti Lietuvos automobilių kroso bei ralio-kroso čempionatų Super 1600 klasėse, kai šis 

sportininkas dar bus 12 metų amžiaus. 

Komitetas peržiūrėjo ir įvertino šio sportininko pasiekimus iki šiol.  

 

Siūloma: remiantis kitų šalių gera praktika, kai jauni sportininkai rodo didelius pasiekimus 

autosporte bei įvertinant esamus šio sportininko pasiekimus, leisti Ryčiui Gurkliui 2021 metų 

sezone startuoti Lietuvos automobilių kroso bei ralio-kroso čempionatų Super 1600 klasėse jam 

esant 12 metų amžiaus.  

Įvesti į reglamentus šias papildomas sąlygas tokiems atvejams, kai sportininkas nori 

startuoti klasėse, kuriose jis neatitinka vairuotojo amžiaus reikalavimų: 

a) sportininkas turi būti dalyvavęs tos autosporto disciplinos to pačio lygio varžybose ne 

mažiau 2 metai ir gavęs jose metines įskaitas; 

b) sportininkas turi būti klasifikuotas 1-oje, 2-oje ar 3-ioje vietoje metinėje klasės įskaitoje 

paskutiniame sezone. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: remiantis kitų šalių gera praktika, kai jauni sportininkai rodo didelius 

pasiekimus autosporte bei įvertinant esamus šio sportininko pasiekimus, leisti Ryčiui Gurkliui 

2021 metų sezone startuoti Lietuvos automobilių kroso bei ralio-kroso čempionatų Super 1600 

klasėse jam esant 12 metų amžiaus.  



 

Įvesti į reglamentus šias papildomas sąlygas tokiems atvejams, kai sportininkas nori 

startuoti klasėse, kuriose jis neatitinka vairuotojo amžiaus reikalavimų: 

a) sportininkas turi būti dalyvavęs tos autosporto disciplinos to pačio lygio varžybose 

ne mažiau 2 metai ir gavęs jose metines įskaitas; 

b) sportininkas turi būti klasifikuotas 1-oje, 2-oje ar 3-ioje vietoje metinėje klasės 

įskaitoje paskutiniame sezone. 

 

8. KLAUSIMAS. 2020 m. sezono uždarymo formatas. 

 

Siūloma: pateikti sezono uždarymo šventės formato klausimą išplėstiniame susirinkime su 

sporto disciplinos bendruomene. Taip pat per susirinkimą pateikti variantus dėl sukauptų 

čempionato dalyvių mokesčių fondo panaudojimo. 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: pateikti sezono uždarymo šventės formato klausimą išplėstiniame 

susirinkime su sporto disciplinos bendruomene. Taip pat per susirinkimą pateikti variantus 

dėl sukauptų čempionato dalyvių mokesčių fondo panaudojimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso protokolo su priedais lapų: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas, sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


