Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2020-18
2020-11-05/06

LASF Tarybos posėdis pravestas el. Ryšio priemonėmis pradėtas 2020-11-05 (ketvirtadienį) 16:00
val., baigtas 2020-11-06 (penktadienį) 16:00val.

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. Dėl kroso komiteto pirmininko pavaduotojo patvirtinimo;
2. Dėl LASF logotipo keitimo;
3. Dėl LASF Įstatų pakeitimo;
4. Dėl LASF varžybų vykdymo komitetų.
4.1

Dėl LASF varžybų vykdymo komitetų panaikinimo;

4.2

Dėl Teisėjų, Saugaus varžybų organizavimo, Techninių reikalavimų atstovų palikimo
Sporto disciplinų komitetuose;

4.3

Dėl LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimų.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:
1. Dėl kroso komiteto pirmininko pavaduotojo patvirtinimo;
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2. Dėl LASF logotipo keitimo;
3. Dėl LASF Įstatų pakeitimo;
4. Dėl LASF varžybų vykdymo komitetų.
4.1 Dėl LASF varžybų vykdymo komitetų panaikinimo;
4.2 Dėl Teisėjų, Saugaus varžybų organizavimo, Techninių reikalavimų atstovų palikimo
Sporto disciplinų komitetuose;
4.3 Dėl LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimų.

II.

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. Dėl kroso komiteto pirmininko pavaduotojo patvirtinimo;
SVARSTYTA: 2020-10-23 vykusiame LASF Tarybos posėdyje Kroso komiteto pirmininku buvo
patvirtintas R. Kukenys, kuris pagal LASF įstatų 12.4.5. punktą per 10 kalendorinių dienų nuo jo
patvirtinimo Taryboje dienos savarankiškai turėjo pasirinkti Komiteto pirmininko Pavaduotoją ir
apie savo pasirinkimą raštu informuoti Tarybą. Naujasis komiteto pirmininkas pasirinko ir prašo
Tarybos patvirtinti Ramūną Vaitkūną, kaip Kroso komiteto pirmininko pavaduotoją.
SIŪLYTA: Patvirtinti Ramūno Vaitkūno kandidatūrą kroso komiteto pirmininko pavaduotojo
pareigoms eiti.

BALSUOTA:UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: Patvirtinti Ramūno Vaitkūno kandidatūrą kroso komiteto pirmininko
pavaduotojo pareigoms eiti.
2. Dėl LASF logotipo keitimo;

SVARSTYTA: LASF Prezidentas informavo Tarybą, kad pasikalbėjo su vizualinio meno
ekspertais, LASF administracija, LASF tarybos nariais, LASF nariais bei priėjo išvados, kad reikėtų
pakeisti LASF simboliką – logotipą, kaip sunkiai integruojamą į įvairius dizainus. Naujasis
logotipas simbolizuotų „naujus vėjus“ federacijoje, inovatyvų požiūrį. M. Babenskas išsakė
nuomonę, kad prieš pradedant darbus būtina šį klausimą aptarti atskirai ir pakankamai detaliai, taip
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pat tai turėtų būti ne tik logotipas, bet ir stiliaus knyga („brandook“), blankas ir kiti su bendru
dizainu kuriami elementai.
SIŪLYTA: Inicijuoti LASF simbolikos (logotipo, stiliaus knygos, blankų ir pan.) pakeitimo
procedūrą.

BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai
NUTARTA: Inicijuoti LASF simbolikos (logotipo, stiliaus knygos, blankų ir pan.) pakeitimo
procedūrą

3. Dėl LASF Įstatų pakeitimo;
SVARSTYTA: LASF Prezidentas išsakė nuomonę, kad dar 2018 metais tapo akivaizdu, jog LASF
įstatuose numatyta sporto disciplinų komitetų formavimo tvarka labai ydinga, dėl tam tikrų
komitetų narių kasmetinės rotacijos, dėl mažai su konkrečių sporto šakų specifika susipažinusių
narių įtraukimo iš varžybų vykdančiųjų komitetų. Taip pat šiais metais iškilo daug nesusipratimų
(netgi vyksta teisminiai ginčai) dėl prezidento atstatydinimo procedūros. Būtina ištaisyti
interpretuotinas įstatų vietas, reformuoti LASF varžybų vykdymo administravimą, taip pat įtraukti
kitus rinkiminės kampanijos metu LASF nariams žadėtus punktus. E. Janavičius pažymėjo, jog
praėjusios kadencijos taryba jau buvo suplanavusi įstatų pakeitimą, tačiau to nepadarė dėl laiko
stokos, todėl pasiūlė šiais metais imtis LASF įstatų projekto rengimo, kompleksiškai peržiūrint visą
dokumentą, konsultuojantis su teisininkais.
SIŪLYTA: Pradėti naujų LASF Įstatų projekto rengimą.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: Pradėti LASF naujų Įstatų projekto rengimą.
4. Dėl LASF varžybų vykdymo komitetų.
4.1 Dėl LASF varžybų vykdymo komitetų panaikinimo;
SVARSTYTA: E. Janavičius pratęsė ankstesnį klausimą tuo, jog praėjusios kadencijos LASF
taryba svarstė varžybų vykdančiųjų komitetų reformą: buvo planų sujungti teisėjų, saugaus varžybų
organizavimo bei techninių reikalavimų komitetus į vieną komitetą. E. Janavičius pridūrė, kad prieš
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keletą metų jis buvo išsakęs savo nuomonę tuometiniam prezidentui R. Austinskui, kad techninių
reikalavimų komitetas, kaip jungtinis LASF organas nebeturi jokių perspektyvų, nes kiekviename iš
sporto disciplinų komitetų yra techninių reikalavimų komiteto nariai ir jie, kartu su komitetu,
sprendžia konkrečios sporto šakos problemas, taikant atitinkamus reikalavimus automobiliams.
Panaši situacija yra ir su teisėjų bei SVO komitetais - kiekvieno iš jų nariai yra sporto disciplinų
komitetų sudėtyse ir ten sprendžia kiekvienai sporto šakai aktualius klausimus. Praktika parodė, kad
komitete esant varžybų vykdymo komitetų atstovų, jis puikiai susidoroja su užduotimis ir atskiri
patvirtinimai iš teisėjų ar SVO komitetų tampa nebereikalingi. Taip pat LASF neišvengiamai priėjo
prie būtinybės ugdyti daugiau savo sričių profesionalų ir tai daryti savarankiškai per federacijos
administracinį aparatą. Todėl toms sporto šakoms būtina taikyti individualius sprendimus per sporto
šakų komitetų dirbančius savo srities specialistus (teisėjus, techn. narius bei saugos
ekspertus).Daugiau nei akivaizdu, kad nėra reikalo toliau dubliuoti atskirų komitetų funkcijas. Tuo
labiau, kad kiekviena sporto disciplina turi savo specifiką, todėl būtina kurti darbų pasiskirstymą taip veikti bus efektyviau ir kokybiškiau.
Dėl išsiskyrusio požiūrio į LASF vertybes su teisėjų komitetu kilęs konfliktas, akivaizdžiai parodo,
kad būtinos reformos. Teisėjų komitetas bando išlaikyti teisėjavimo rinkos oligopoliją, kuri yra
žalinga sportui, taip pat akivaizdžiai nesusitvarko su savo tiesioginiu darbu. Nėra auginama
aukščiausių kategorijų teisėjų karta, daug pažeidimų varžybų metu, kurių neturėtų daryti tokio
lygmens specialistai, dažnas dvigubų standartų taikymas, klaidingas reglamentuojančių dokumentų
vertinimas bei taikymas. Atskiro paminėjimo verta ir informacija dėl teisėjų komiteto atsiskyrimo
nuo LASF ir savo asociacijos įkūrimo. Anot E. Janavičiaus, LASF negali perduoti dalies savo
atsakomybių trečiajai šaliai, ypač tokiu jautriu klausimu, nes šitokiu būdu kyla grėsmė tapti
priklausomai nuo kelių asmenų malonės.
E. Janavičius pažymėjo, jog išstudijavus aukščiau minėtų komitetų darbo nuostatus bei įvertinus
funkcijas, akivaizdu kad kai kurios funkcijos apskritai nėra vykdomos, o kai kurios iš jų negali būti
varžybų vykdymo komitetų funkcijomis ir turi būti perduotos sporto šakų komitetams, LASF
administracijai bei LASF tarybai. Taipogi daugelį iš nuostatuose nurodytų funkcijų įgyvendina
atskiri komiteto nariai (teisėjai).
E. Janavičius pridūrė, kad LASF įstatai leidžia sukurti laikinas komisijas, tam tikros funkcijos
vykdymui. Po vykusios diskusijos LASF taryboje prieita prie išvados, kad esama teisėjų
administravimo ir varžybų vykdymo bei administravimo struktūra yra protekcionistinė ir
neefektyvi, todėl verta kurti naują demokratišką sistemą, administruosiančią teisėjavimo sritį
Lietuvos automobilių sporte.
4

SIŪLYTA: Vadovaujantis LASF įstatų 8.4.17 punktu panaikinti LASF varžybų vykdymo
komitetus: teisėjų komitetą, saugaus varžybų organizavimo komitetą bei techninių reikalavimų
komitetą.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: Vadovaujantis LASF įstatų 8.4.17 punktu panaikinti LASF varžybų vykdymo
komitetus: teisėjų komitetą, saugaus varžybų organizavimo komitetą bei techninių
reikalavimų komitetą.
4.2 Dėl teisėjų, saugaus varžybų organizavimo bei techninių reikalavimų atstovų palikimo
Sporto disciplinų komitetuose;
SVARSTYTA: Kadangi buvo nuspręsta panaikinti varžybų vykdymo komitetus, taryba sprendė dėl
panaikintų komitetų narių, deleguotų į sporto šakų komitetus palikimo. LASF Prezidentas E.
Janavičius išsakė kad esami varžybų organizavimo komitetų nariai gali ir turėtų likti sporto šakų
komitetų sudėtyse, tačiau reikia sudaryti galimybę komitetui pareikalavus šiuos narius pakeisti
(vadovaujantis LASF įstatų 12.4.7. „Šių komitetų atstovai atšaukiami ir keičiami Tarybos nutarimu
arba atitinkamų Varžybų vykdymo komitetų motyvuotu raštišku nutarimu įteikiant jį Tarybai“).
SIŪLYTA: Sporto šakų komitetuose palikti buvusių teisėjų, saugaus varžybų organizavimo bei
techninių reikalavimų komitetų narius.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: Sporto šakų komitetuose palikti buvusių teisėjų, saugaus varžybų organizavimo
bei techninių reikalavimų komitetų narius.
4.3 Dėl LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimų.
SVARSTYTA: Nubalsavus už komitetų naikinimą, LASF taryba diskutavo dėl licencijų išdavimo
bei kategorijų suteikimo tvarkos bei kitų varžybų pravedimą reglamentuojančių dokumentų,
būtinybės kalbėtis su teisėjavimo ekspertais dėl egzaminavimo tvarkos bei medžiagos parengimo
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teisėjams. Techninių teisėjų egzaminavimo tvarką bei medžiagą pasisiūlė parengti Egidijus
Janavičius, tuo labiau kad ją buvo faktiškai parengęs dar 2017 metais.
SIŪLYTA: Pradėti rengti LASF licencijų išdavimo bei kategorijų suteikimo tvarką ir pradėti rengti
teisėjų egzaminavimo tvarką bei medžiagą.
BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai
NUTARTA: Pradėti rengti LASF licencijų išdavimo bei kategorijų suteikimo tvarką ir
pradėti rengti teisėjų egzaminavimo tvarką bei medžiagą.
Protokolo lapų 6.
Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius
Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė
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