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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-17 

2020-10-23 

 

 

 

LASF Tarybos posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis pradėtas 2020-10-23 (penktadienį) 10:05 val., 

baigtas 2020-10-23 (penktadienį) 14:47 val.  

 

Dalyvavo: 

LASF prezidentas – Egidijus Janavičius 

LASF viceprezidentas- Vaidotas Žala 

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

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Kroso komiteto pirmininko rinkimai; 

2. Senjorų komiteto patvirtinimas; 

3. 2020 m. LASVOVT pakeitimai; 

4. Dėl kreipimosi į teisėjų komitetą; 

5. Dėl VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“;  

6. Dėl 2020 m. LASF žiedinių lenktynių reglamento pakeitimo. 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Kroso komiteto pirmininko rinkimai; 

2. Senjorų komiteto patvirtinimas; 

3. 2020 m. LASVOVT pakeitimai; 
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4. Dėl kreipimosi į teisėjų komitetą; 

5. Dėl VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“;  

6. Dėl 2020 m. LASF žiedinių lenktynių reglamento pakeitimo. 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

1. Kroso komiteto pirmininko rinkimai; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. spalio 2 dieną vykusiame Tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2020-16 buvo 

priimtas sprendimas pagal LASF Įstatų 12.4.2 punktą 2020 m. spalio 5-19 dienomis skelbti rinkimus 

Kroso komiteto pirmininko pareigoms užimti. Nurodytu laikotarpiu buvo gauta viena pirmininko 

kandidatūra. 

 

KANDIDATAS PASIŪLĘS NARYS SUTIKIMAS 

RAIMUNDAS KUKENYS ASK „SMART motorsport“, VšĮ „Izotono 

sportas“, ASK „Vilkyčiai“, T.S.K „Baltijos 

sportas“, VšĮ „Kupiškio auto moto sportas“ 

GAUTAS 

 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Kroso komiteto pirmininku Raimundą Kukenį, pagal LASF įstatų 

12.4.5. punktą Tarybos patvirtintas komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų nuo jo 

patvirtinimo Taryboje dienos savarankiškai renkasi Komiteto pirmininko Pavaduotoją ir apie savo 

pasirinkimą raštu informuoja Tarybą. 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASF Kroso komiteto pirmininku Raimundą Kukenį, pagal LASF 

įstatų 12.4.5. punktą Tarybos patvirtintas komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų nuo 

jo patvirtinimo Taryboje dienos savarankiškai renkasi Komiteto pirmininko Pavaduotoją ir 

apie savo pasirinkimą raštu informuoja Tarybą. 

 

2. Senjorų komiteto patvirtinimas; 

 

SVARSTYTA: 2020 m. spalio 2 dieną vykusiame Tarybos posėdyje, protokolo Nr. 2020-16 buvo 

priimtas sprendimas Senjorų komiteto pirmininku patvirtinti Šarūną Mažeiką. Pagal LASF įstatų 
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12.5.4. punktą Patvirtintas komiteto Pirmininkas per 10 kalendorinių dienų turėjo išsirinkti komiteto 

narius, o iš jų tarpo pirmininko Pavaduotoją ir teikti Tarybai tvirtinti. Š.Mažeika pateikė Tarybai 

tvirtinti šiuos komiteto narius: 

 

POZICIJA VARDAS, PAVARDĖ SUTIKIMAS 

PIRMININKAS ŠARŪNAS MAŽEIKA GAUTAS 

PAVADUOTOJAS RAIMUNDAS LOVEIKIS GAUTAS 

NARYS RIMGAUDAS STATNICKAS GAUTAS 

NARYS GINTAUTAS ŠLĖDERIS GAUTAS 

NARYS REGIMANTAS BINDOKAS GAUTAS 

NARYS ROMUALDAS MAŽUOLIS GAUTAS 

NARYS GINTAUTAS FIRANTAS GAUTAS 

NARYS VIDAS BUTKEVIČIUS GAUTAS 

NARYS MIDAUGAS ŽILIONIS GAUTAS 

 

SIŪLYTA:  Patvirtinti Senjorų komiteto sudėtį. 

 

BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti Senjorų komiteto sudėtį. 

POZICIJA VARDAS, PAVARDĖ SUTIKIMAS 

PIRMININKAS ŠARŪNAS MAŽEIKA GAUTAS 

PAVADUOTOJAS RAIMUNDAS LOVEIKIS GAUTAS 

NARYS RIMGAUDAS STATNICKAS GAUTAS 

NARYS GINTAUTAS ŠLĖDERIS GAUTAS 

NARYS REGIMANTAS BINDOKAS GAUTAS 

NARYS ROMUALDAS MAŽUOLIS GAUTAS 

NARYS GINTAUTAS FIRANTAS GAUTAS 

NARYS VIDAS BUTKEVIČIUS GAUTAS 

NARYS MIDAUGAS ŽILIONIS GAUTAS 
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3. 2020 m. LASVOVT pakeitimai ; 

SVARSTYTA:  Pakeisti reglamentų pateikimo ir suderinimo terminus, kas yra labai aktualu šiai 

dienai, nes COVID-19 labai riboja galimybę planuoti 2021 sezoną. Siekiama sudaryti galimybes 

komitetams, kaip įmanoma pavėlinti reglamentų pakeitimus, kad jie būtų aktualus 2021 m. Taip pat 

suvienodinti sąvokas LASK bei LASVOVT dokumentuose. 

SIŪLYTA: Patvirtinti LASVOVT ir pakeisti bei papildyti 8 straipsnio 2, 5, 6, 7, ir 8 punktus, taip 

pat 33 straipsnio 1 punktą bei išdėstyti juos sekančiai:  

2.1. Iki gruodžio 15 d. imtinai, jeigu  sporto disciplinos čempionato(-ų), pirmenybių, pirmosios 

varžybos yra numatytos sekančių kalendorinių metų pirmajame ketvirtyje (sausį, vasarį ar kovą); 

2.2. Iki vasario 15 d. imtinai, jeigu sporto disciplinos čempionato, pirmenybių pirmosios varžybos 

yra numatytos einamųjų metų antrajame ketvirtyje (balandį, gegužę, birželį); 

2.3. Jei iki numatytų dienų, nėra patvirtinti atitinkamos sporto disciplinos reglamentai ir jų priedai, 

automatiškai įsigalioja  praėjusio (paskutinio sezono) reglamentai, o keičiami laikantis LASVOVT 

numatytos tvarkos. 

5. Jeigu kitų metų automobilių sporto sezono varžybų reglamentai ir jų priedai privalo būti suderinti, 

patvirtinti ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 

15 d. tada būtina, kad: 

5.1. Kiekvienos sporto disciplinos reglamento su priedais projektas turi būti paruoštas iki einamųjų 

metų spalio30 lapkričio 15 d. ir elektroniniu paštu atsiųstas į lasf@lasf.lt. Kiekvienas Sporto 

disciplinos komitetas prieš pateikiant reglamento projektą privalo einamaisiais metais ne vėliau kaip 

iki lapkričio 15 d. padaryti išplėstinį komiteto posėdį, kuriame dalyvautų tos sporto disciplinos 

sportininkai, pareiškėjai ir organizatoriai. Neįvykdžius šio reikalavimo, reglamentų projektai 

nesvarstomi. LASF atitinkamos sporto disciplinos reglamento ir priedų projektą skelbia viešai lasf.lt 

svetainėje iki lapkričio 1 22 d. ir LASF nariams leidžia susipažinti ir teikti raštu savo pasiūlymus ir 

pastabas iki lapkričio 22 d. į lasf@lasf.lt. Sporto disciplinos komitetai privalo apsvarstyti gautus 

LASF narių pasiūlymus ir pastabas (tačiau jie nėra privalomi, tik rekomendaciniai) reglamentų ir jų 

priedų klausimais bei paruošti reglamento ir jo priedo oficialią redakciją Teisėjų ir Techninių reikalų 

komitetams suderinimui ne vėliau kaip iki lapkričio 24 d. Tik gavus reglamento ir jo priedų 

suderinimą iš Teisėjų ir Techninių reikalų komiteto ne vėliau nei iki lapkričio 20  gruodžio 1 d., 

generalinis sekretorius tvirtina reglamentą ir priedus arba atiduoda atgal svarstyti atitinkamos Sporto 

disciplinos komitetui pateikdamas pastabas.  

mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
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6. Jeigu kitų metų automobilių sporto sezono varžybų reglamentai ir jų priedai privalo būti suderinti, 

patvirtinti ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 

15 d. Tada būtina: 

6.1. Kiekvienos sporto disciplinos reglamento su priedais projektas turi būti paruoštas iki einamųjų 

metų vasario 15 d. ir elektroniniu paštu atsiųstas į lasf@lasf.lt. Kiekvienas Sporto disciplinos 

komitetas prieš pateikiant reglamento projektą privalo einamaisiais metais ne vėliau kaip iki lapkričio 

30 d. padaryti išplėstinį komiteto posėdį, kuriame dalyvautų tos sporto disciplinos sportininkai, 

pareiškėjai ir organizatoriai. Neįvykdžius šio reikalavimo, reglamentų projektai nesvarstomi. LASF 

atitinkamos sporto disciplinos reglamento ir priedų projektą skelbia viešai lasf.lt svetainėje iki 

gruodžio 24 d. ir LASF nariams leidžia susipažinti ir teikti raštu savo pasiūlymus ir pastabas iki sausio 

7 d. į lasf@lasf.lt. Sporto disciplinos komitetai privalo apsvarstyti gautus LASF narių pasiūlymus ir 

pastabas (tačiau jie nėra privalomi, tik rekomendaciniai) reglamentų ir jų priedų klausimais bei 

paruošti reglamento ir jo priedo oficialią redakciją Teisėjų ir Techninių reikalų komitetams 

suderinimui ne vėliau kaip iki sausio 31 d. Tik gavus reglamento ir jo priedų suderinimą iš Teisėjų ir 

Techninių reikalų komiteto ne vėliau nei iki vasario 7 d., generalinis sekretorius tvirtina reglamentą 

ir priedus arba atiduoda atgal svarstyti atitinkamos Sporto disciplinos komitetui pateikdamas 

pastabas.  

7. Komercinių varžybų serijų, taurių ar pavienių varžybų reglamentai ir jų priedai privalo būti 

suderinti, patvirtinti ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje likus ne nemažiau kaip 30 

kalendorinių dienų iki pirmųjų varžybų serijos, taurės ar pavienių varžybų datos. 

8. SVO reglamentą rengia ir tvirtina Saugaus varžybų organizavimo komitetas (SVOK), 

atsižvelgdamas į atskirų sporto disciplinų Komitetų pateiktas rekomendacijas ir siūlymus. SVO 

reglamentas nustato saugaus varžybų pravedimo reikalavimus visoms automobilių sporto 

disciplinoms. Šio reglamento projektas turi būti paruoštas iki lapkričio 15 d. ir pristatytas LASF 

el.paštu lasf@lasf.lt susipažinimui. Oficiali redakcija naujam varžybų sezonui turi būti paskelbta 

ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. lasf.lt tinklalapyje. SVO reglamentas keičiamas SVO komiteto 

sprendimu ir tik raštu informavus apie tai generalinį sekretorių el. paštu. Reglamento pakeitimai 

sezono metu negali pabloginti varžybų organizatorių finansinės padėties ir įsigalioti anksčiau nei 

likus 60 kalendorinių dienų iki konkrečių varžybų dienos.  

33 str. Dalyvavimas draudžiamose nepripažįstamose varžybose 

1. LASK 2.1.5 str. nustato, jog draudžiamose nepripažįstamomis varžybomis laikomos tos, kurios 

organizuojamos nesilaikant LASK ar kitų automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų (FIA 

mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
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TSK, LR Sporto įstatymo (15 str.), LASF įstatų, šių taisyklių, varžybų reglamentų (taisyklių). 

Dalyvavimą draudžiamose nepripažįstamose varžybose reglamentuoja LASK. 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Patvirtinti LASVOVT ir pakeisti bei papildyti 8 straipsnio 2, 5, 6, 7, ir 8 punktus, 

taip pat 33 straipsnio 1 punktą bei išdėstyti juos sekančiai:  

2.1. Iki gruodžio 15 d. imtinai, jeigu  sporto disciplinos čempionato(-ų), pirmenybių, pirmosios 

varžybos yra numatytos sekančių kalendorinių metų pirmajame ketvirtyje (sausį, vasarį ar 

kovą); 

2.2. Iki vasario 15 d. imtinai, jeigu sporto disciplinos čempionato, pirmenybių pirmosios 

varžybos yra numatytos einamųjų metų antrajame ketvirtyje (balandį, gegužę, birželį); 

2.3. Jei iki numatytų dienų, nėra patvirtinti atitinkamos sporto disciplinos reglamentai ir jų 

priedai, automatiškai įsigalioja  praėjusio (paskutinio sezono) reglamentai, o keičiami laikantis 

LASVOVT numatytos tvarkos. 

5. Jeigu kitų metų automobilių sporto sezono varžybų reglamentai ir jų priedai privalo būti 

suderinti, patvirtinti ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje ne vėliau kaip iki einamųjų 

metų gruodžio 15 d. tada būtina, kad: 

5.1. Kiekvienos sporto disciplinos reglamento su priedais projektas turi būti paruoštas iki 

einamųjų metų spalio30 lapkričio 15 d. ir elektroniniu paštu atsiųstas į lasf@lasf.lt . Kiekvienas 

Sporto disciplinos komitetas prieš pateikiant reglamento projektą privalo einamaisiais metais 

ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. padaryti išplėstinį komiteto posėdį, kuriame dalyvautų tos 

sporto disciplinos sportininkai, pareiškėjai ir organizatoriai. Neįvykdžius šio reikalavimo, 

reglamentų projektai nesvarstomi. LASF atitinkamos sporto disciplinos reglamento ir priedų 

projektą skelbia viešai lasf.lt svetainėje iki lapkričio 1 22 d. ir LASF nariams leidžia susipažinti 

ir teikti raštu savo pasiūlymus ir pastabas iki lapkričio 22 d. į lasf@lasf.lt . Sporto disciplinos 

komitetai privalo apsvarstyti gautus LASF narių pasiūlymus ir pastabas (tačiau jie nėra 

privalomi, tik rekomendaciniai) reglamentų ir jų priedų klausimais bei paruošti reglamento ir 

jo priedo oficialią redakciją Teisėjų ir Techninių reikalų komitetams suderinimui ne vėliau kaip 

iki lapkričio 24 d. Tik gavus reglamento ir jo priedų suderinimą iš Teisėjų ir Techninių reikalų 

komiteto ne vėliau nei iki lapkričio 20  gruodžio 1 d., generalinis sekretorius tvirtina reglamentą 

ir priedus arba atiduoda atgal svarstyti atitinkamos Sporto disciplinos komitetui pateikdamas 

pastabas.  

mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
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6. Jeigu kitų metų automobilių sporto sezono varžybų reglamentai ir jų priedai privalo būti 

suderinti, patvirtinti ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje ne vėliau kaip iki einamųjų 

metų vasario 15 d. Tada būtina: 

6.1. Kiekvienos sporto disciplinos reglamento su priedais projektas turi būti paruoštas iki 

einamųjų metų vasario 15 d. ir elektroniniu paštu atsiųstas į lasf@lasf.lt . Kiekvienas Sporto 

disciplinos komitetas prieš pateikiant reglamento projektą privalo einamaisiais metais ne vėliau 

kaip iki lapkričio 30 d. padaryti išplėstinį komiteto posėdį, kuriame dalyvautų tos sporto 

disciplinos sportininkai, pareiškėjai ir organizatoriai. Neįvykdžius šio reikalavimo, reglamentų 

projektai nesvarstomi. LASF atitinkamos sporto disciplinos reglamento ir priedų projektą 

skelbia viešai lasf.lt svetainėje iki gruodžio 24 d. ir LASF nariams leidžia susipažinti ir teikti 

raštu savo pasiūlymus ir pastabas iki sausio 7 d. į lasf@lasf.lt . Sporto disciplinos komitetai 

privalo apsvarstyti gautus LASF narių pasiūlymus ir pastabas (tačiau jie nėra privalomi, tik 

rekomendaciniai) reglamentų ir jų priedų klausimais bei paruošti reglamento ir jo priedo 

oficialią redakciją Teisėjų ir Techninių reikalų komitetams suderinimui ne vėliau kaip iki 

sausio 31 d. Tik gavus reglamento ir jo priedų suderinimą iš Teisėjų ir Techninių reikalų 

komiteto ne vėliau nei iki vasario 7 d., generalinis sekretorius tvirtina reglamentą ir priedus 

arba atiduoda atgal svarstyti atitinkamos Sporto disciplinos komitetui pateikdamas pastabas.  

7. Komercinių varžybų serijų, taurių ar pavienių varžybų reglamentai ir jų priedai privalo būti 

suderinti, patvirtinti ir paskelbti LASF internetiniame tinklalapyje likus ne nemažiau kaip 30 

kalendorinių dienų iki pirmųjų varžybų serijos, taurės ar pavienių varžybų datos. 

8. SVO reglamentą rengia ir tvirtina Saugaus varžybų organizavimo komitetas (SVOK), 

atsižvelgdamas į atskirų sporto disciplinų Komitetų pateiktas rekomendacijas ir siūlymus. SVO 

reglamentas nustato saugaus varžybų pravedimo reikalavimus visoms automobilių sporto 

disciplinoms. Šio reglamento projektas turi būti paruoštas iki lapkričio 15 d. ir pristatytas 

LASF el.paštu lasf@lasf.lt  susipažinimui. Oficiali redakcija naujam varžybų sezonui turi būti 

paskelbta ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. lasf.lt tinklalapyje. SVO reglamentas keičiamas SVO 

komiteto sprendimu ir tik raštu informavus apie tai generalinį sekretorių el. paštu. Reglamento 

pakeitimai sezono metu negali pabloginti varžybų organizatorių finansinės padėties ir įsigalioti 

anksčiau nei likus 60 kalendorinių dienų iki konkrečių varžybų dienos.  

33 str. Dalyvavimas draudžiamose nepripažįstamose varžybose 

1. LASK 2.1.5 str. nustato, jog draudžiamose nepripažįstamomis varžybomis laikomos tos, 

kurios organizuojamos nesilaikant LASK ar kitų automobilių sportą reglamentuojančių 

dokumentų (FIA TSK, LR Sporto įstatymo (15 str.), LASF įstatų, šių taisyklių, varžybų 

mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
mailto:lasf@lasf.lt
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reglamentų (taisyklių). Dalyvavimą draudžiamose nepripažįstamose varžybose 

reglamentuoja LASK. 

 

4. Dėl kreipimosi į teisėjų komitetą; 

 

SVARSTYTA: Dar kartą aptartos drifto čempionato II etapo pravedimo aplinkybės bei dėl jo 

pravedimo tam tikriems asmenims (teisėjams) LASF teisėjų komiteto paskirtos sankcijos (neeilinė 

atestaciją), bei LASF teisėjų atestacinės komisijos rekomendacija vienam iš teisėjų taikyti darbo 

apribojimus 2021 metų sezone. Taip pat aptarti šio sezono metu teisėjų padaryti nusižengimai bei 

galimybės ateityje jų išvengti. 

 

SIŪLYTA: Paprašyti teisininkės (teikiančios teisines paslaugas LASF pagal teisinių paslaugų 

teikimo sutartį) Lietuvos automobilių sporto kodekso išaiškinimo (teisėjų licencijavimo bei sankcijų 

taikymo). Tarybos vardu parengti prašymą teisėjų komitetui, siekiant išsiaiškinti paskirtų sankcijų 

bei rekomendacijų motyvus. 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Paprašyti teisininkės (teikiančios teisines paslaugas LASF pagal teisinių paslaugų 

teikimo sutartį) Lietuvos automobilių sporto kodekso išaiškinimo (teisėjų licencijavimo bei 

sankcijų taikymo). Tarybos vardu parengti prašymą teisėjų komitetui, siekiant išsiaiškinti 

paskirtų sankcijų bei rekomendacijų motyvus. 

 

5. Dėl VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ likvidavimo; 

 

SVARSTYTA:  Konsultacijos su įmonių likvidavimu užsiimančios įmonės teisininkais paaiškėjo, 

kad norint likviduoti įmonę būtina pateikti įmonės finansines ataskaitas už visus veiklos metus. Todėl 

buvo nuspręsta kreiptis į VŠĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ direktorių dėl finansinių 

ataskaitų arba banko išrašų pateikimo LASF. 2020 m. spalio 14 dieną LASF Administracija išsiuntė 

raštą S20/10-122 (prisegta) VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ direktoriui A. Poteliūnui dėl 

finansinės ataskaitos arba banko išrašų pateikimo LASF (kaip vienam iš dalininkų). A. Poteliūno 

buvo prašoma iki spalio 20 dienos pateikti atsakymą, tačiau atsakymas nebuvo gautas. Spalio 21 dieną 

A. Poteliūnas elektroniniu paštu buvo informuotas, kad iki nurodyto termino nepateikė finansinių 
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ataskaitų. Dar kartą pasikonsultavus su įmonių likvidavimu užsiimančios įmonės teisininkais buvo 

gauta rekomendacija (kaip vienintelė išeitis) kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.  

 

SIŪLYTA: Kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą siekiant gauti informaciją apie VšĮ 

„Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ finansinę padėtį. 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą siekiant gauti informaciją apie 

VšĮ „Pasaulio ralio čempionatas Lietuvoje“ finansinę padėtį. 

 

6. Dėl 2020 m. LASF žiedinių lenktynių reglamento pakeitimo. 

 

SVARSTYTA:  Atsižvelgiant į sudėtingą sezono situaciją dėl pandemijos ir „COVID-19“, žiedo 

komitetas priėmė sprendimą ir remiantis „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO VARŽYBŲ 

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ“ 9.1.4. punktu, prašo tarybos patvirtinti šio 2020 

metų LASF žiedinių lenktynių reglamento 26 punkto pakeitimą. Tačiau vadovaujantis LASVOVT 9 

straipsnio 3 punktu varžybų reglamento keisti  negalima, kadangi Lietuvos žiedinių lenktynių 

čempionatas jau yra pasibaigęs. 

Tačiau LASF Taryba atsižvelgusi į tai, kad Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato IV etapas, turėjęs 

vykti 2020-10-10/11 Rygoje buvo atšauktas dėl Covid-19 ligos ir įvestų apribojimų tiek 

keliaujantiems tiek varžybas organizuojantiems asmenims ir įvertinusi prieš tai įvykusių etapų 

rezultatus ir dalyvių skaičių, leidžia LASF žiedo komitetui patvirtinti Lietuvos žiedinių lenktynių 

čempionato R2000 klasę kaip įvykusią, čempionatinę. 

 

SIŪLYTA:  Leisti Žiedo komitetui patvirtinti Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato R2000 klasę 

kaip įvykusią, čempionatinę. 

 

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai 

 

NUTARTA: Leisti Žiedo komitetui patvirtinti Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato R2000 

klasę kaip įvykusią, čempionatinę. 
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Protokolo lapų 10. 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


