
	

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2021-02-05 

 
2021-02-05 

 
Kroso komiteto pravestas el. ryšio priemonėmis (el. paštu), posėdis pradėtas 2021-02-05 d. 

18:00 val., baigtas 2021-02-05 d. 21:00 val. 
Dalyvavo:  
LASF Generalinis sekretorius: Tadas Vasiliauskas 
Kroso komiteto nariai: Raimundas Kukenys, Saulius Valiukas, Saulius Žunda, Remigijus 

Bilevičius, Mantas Zepčiukas, Ramūnas Vaitkūnas. 
Kviestiniai dalyviai: Alvydas Petrošius, Jonas Keršys.  
Nedalyvavo: Aurimas Šidlauskas 
 
Posėdžio pirmininkas: Raimundas Kukenys 
Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas 

 
Darbotvarkės klausimai: 

1. Reglamentų projektai. 
2. Techninių reikalavimų projektai. 
3. Komisarų skyrimo tvarka čempionato varžyboms. 
4. Transponderių nuoma 2021 metų sezonui. 
5. Kiti klausimai. 

 

Sprendimų priėmimas 
 
 
1. KLAUSIMAS. Reglamentų projektai. 

Pristatyti 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos automobilių 
ralio-kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos autokroso pirmenybių, 2021 m. Lietuvos 
automobilių kroso taurės reglamentų pakeitimai, papildymai. Aptarti reglamentų priedai. 
 

Siūloma: įtraukti į 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos 
automobilių ralio-kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos autokroso pirmenybių, 2021 m. Lietuvos 
automobilių kroso taurės reglamentus siūlomus pakeitimus ir papildymus. 

 
 Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: įtraukti į 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos 

automobilių ralio-kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos autokroso pirmenybių, 2021 m. 
Lietuvos automobilių kroso taurės reglamentus siūlomus pakeitimus ir papildymus. 

 
2. KLAUSIMAS. Techninių reikalavimų projektai. 



	

Pristatyti 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos automobilių 
ralio-kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos autokroso pirmenybių, 2021 m. Lietuvos 
automobilių kroso taurės techninių reikalavimų pakeitimai, papildymai.  
 

Siūloma: įtraukti į 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos 
automobilių ralio-kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos autokroso pirmenybių, 2021 m. Lietuvos 
automobilių kroso taurės techninių reikalavimus siūlomus pakeitimus ir papildymus. 

 
 Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: įtraukti į 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos 

automobilių ralio-kroso čempionato, 2021 m. Lietuvos autokroso pirmenybių, 2021 m. 
Lietuvos automobilių kroso taurės techninių reikalavimus siūlomus pakeitimus ir 
papildymus. 

 
3. KLAUSIMAS. Komisarų skyrimo tvarka čempionato varžyboms. 
 
Diskutuota dėl skiriamo komisarų skaičiaus čempionato etapo varžyboms. Apkalbėta 

galimybė siūlymo dėl LASF reglamentuojančių dokumentų pakeitimo, dėl vieno komisaro skyrimo 
čempionato varžyboms. Išdiskutavus privalumus ir trūkumus, nutarta siūlymo dėl komisarų kiekio 
mažinimo neteikti. 

 
Sprendimų nepriimta. 
 
4.  KLAUSIMAS. Transponderių nuoma 2021 metų sezonui. 
 
Pasisakė raceadmin.eu vadovas Alvydas Petrošius, pristatė galimybes varžybų pravedimui 

naudoti „transponderius“ bei kitas, ne tik pravedimą, bet registracijos ir kitus darbus lengvinančias 
priemones, kurias gali pasiūlyti jo komanda Lietuvos automobilių kroso čempionate. 

 
Siūloma: didinti Lietuvos automobilių kroso čempionato startinį mokestį, iš kurio būtų 

dalis skiriama šių paslaugų apmokėjimui, tačiau atsisakyti reglamente nurodyto dalyvių parko 
mokesčio.  

Derinti varžybų kalendorių su „transponderių“ nuomos ir aptarnavimo paslaugą teikiančia 
įmone, iki sezono pradžios išsiaiškinti, kokios konkrečios paslaugos būtų reikalingos. 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: didinti Lietuvos automobilių kroso čempionato startinį mokestį, iš kurio 

būtų dalis skiriama šių paslaugų apmokėjimui, tačiau atsisakyti reglamente nurodyto dalyvių 
parko mokesčio.  

Derinti varžybų kalendorių su „transponderių“ nuomos ir aptarnavimo paslaugą 
teikiančia įmone, iki sezono pradžios išsiaiškinti, kokios konkrečios paslaugos būtų 
reikalingos. 

 



	

 
5. KLAUSIMAS. Kiti klausimai.  
 
Pasisakė Varėnos ASK klubo vadovas Jonas Keršys. Pristatė informacinės sklaidos 

preliminarų pasiūlymą automobilių kroso čempionatui. Pasiūlymas susideda iš informacijos apie 
varžybas sklaidos prieš varžybas, filmavimo, įskaitant interviu su sportininkais, ir fotografavimo 
paslaugas, dviejų varžybų komentatorių paslaugas, video filmo ir nuotraukų pateikimo po varžybų 
paslaugas. 

 
Siūloma: patikslinti informacinės sklaidos pasiūlymą, jame siūlomas paslaugas ir pristatyti 

komitetui atskirame „on-line“ susitikime. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: patikslinti informacinės sklaidos pasiūlymą, jame siūlomas paslaugas ir 

pristatyti komitetui atskirame „on-line“ susitikime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Raimundas Kukenys 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


