
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

TEISĖJŲ KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2020-05 

 

2020-10-27 

Kaunas 

 

Teisėjų komiteto posėdis pradėtas 2020-10-27 d. 17:30 val., LASF būstinė, Savanorių pr. 

56, Kaunas, baigtas 2020-10-27 d. 20:15 val. 

 

Dalyvavo: 

Teisėjų komiteto pirmininkas: Remigijus Bilevičius; 

Teisėjų komiteto nariai: Saulius Stanaitis, Šarūnas Liesis, Vaiva Šlėderienė, 

Marius Mikuševičius, Gražvydas Smetonis 

Posėdžio pirmininkas: Remigijus Bilevičius; 

Posėdžio sekretorius: Gražvydas Smetonis 

 

Darbotvarkės klausimai: 

              1. LASF tarybos rašto teisėjų komitetui , analizė. 

              2. Šarūno Liesio pasiūlymo dėl autosporto teisėjų asociacijos sukūrimo , aptarimas. 

              3. Kiti klausimai. 

 

  Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas 

  SIŪLYTA: Patvirtinti LASF TK posėdžio darbotvarkę. 

  BALSUOTA: ,,UŽ” – vienbalsiai.     

  NUTARTA:  Patvirtinti LASF TK posėdžio darbotvarkę. 

Sprendimų priėmimas: 

1. LASF tarybos rašto teisėjų komitetui , analizė: 

Aptarus bei išanalizavus LASF tarybos raštą LASF teisėjų komitetui, buvo priimti šie 

sprendimai: 

Atmesti LASF teisėjų komiteto atestacinės komisijos sprendimą dėl LASF teisėjų 

Egidijaus Janavičiaus ir Lino Ramoškos, bei skirti Egidijui Janavičiui ir Linui 

Ramoškai Įspėjimus už dalyvavimą nepripažintose LASF varžybose, oficialių asmenų 

pareigose. Ateityje pasikartojus tokiam incidentui , siūloma imtis griežtesnių sankcijų 

šių asmenų atžvilgiu. 

Atsakymus į kitus LASF tarybos rašte užduotus klausimus surašyti atsakomuoju 

              LASF TK raštu , iki 2020 m. lapkričio 4 dienos. 24.00 val. 

 

 

Balsuota: ,,UŽ‘‘ – vienbalsiai. 

 

 



 

2. Šarūno Liesio pasiūlymo dėl autosporto teisėjų asociacijos sukūrimo , aptarimas. 

 

TK narys Šarūnas Liesis pristatė komitetui autosporto teisėjų asociacijos sukūrimo 

viziją bei įstatų projektą. 

 

Nutarta: 

Pasidomėti galimybėmis sukurti tokią asociaciją , išanalizavus visus teigiamus 

ir neigiamus aspektus lietuvos automobilių sporto bei automobilių sporto teisėjų  

              atžvilgiu , bei pateikti savo pasiūlymus artimiausio LASF TK posėdžio metu, jeigu   

              nebus surastas kompromisas tarp LASF TK bei LASF tarybos. 

 

 

 

 

 

3.Kiti klausimai: 

 

Siūloma LASF TK kreiptis į LASF tarybą dėl bedro LASF TK bei LASF tarybos 

              posėdžio pravedimo, paruošus konkrečius klausimus dėl tolimesnio 

              bendradarbiavimo. 

 

 

 

Balsuota: ,,UŽ‘‘ – vienbalsiai. 

 

 

 

 

 

 

 

Viso protokolo lapų: 2 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Remigijus Bilevičius 

 

 

Posėdžio sekretorius   Gražvydas Smetonis 


