
	

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJAS 
KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2021-03-20 
 

2021-03-20 
Kaunas 

 
Kitų sporto šakų komiteto posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis (el. paštu). Posėdis 

pradėtas 2021-03-18 d. 11:00 val., baigtas 2021-03-20 d. 17:00 val. 
 
Dalyvavo:  
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas: Silverijus Lapėnas; 
Kitų sporto šakų komiteto nariai: Audrius Kliminskas, Tadas Zdanavičius, Gediminas 

Šliumpa, Saulius Stanaitis,  
Nedalyvavo: Romualdas Mažuolis, Paulius Skarbalius; 

 
Posėdžio pirmininkas: Silverijus Lapėnas 
Posėdžio sekretorius: Audrius Kliminskas 

 
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 

 
1. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapo datos perkėlimo. 
 
LASF kitų sporto šakų komitetas gavo Lietuvos automobilių slalomo čempionato 

organizatoriaus, „Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija“ (toliau – TASVA), prašymą 
perkelti slalomo čempionato I etapą iš 2021-04-17 į 2021-05-08. Įvertinus prašymą, pastebėtina, 
kad į prašoma data varžybų perkelti negalima, nes 2021-05-09 yra numatytas kitas Slalomo 
čempionato etapas, kurį organizuoja kitas organizatorius. 

 
Siūloma: Pasitarūs su organizatoriumi, perkelti TASVA organizuojamą Lietuvos 

automobilių slalomo čempionato etapą iš 2021-04-17 į 2021-05-22, varžybų vieta nesikeičia – 
Akademija, Kauno r. Pakeisti TASVA organizuojamo čempionato etapo numerį, naujas TASVA 
organizuojamas Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapas yra II. 
 

Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: Perkelti TASVA organizuojamą Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapą 

iš 2021-04-17 į 2021-05-22, varžybų vieta nesikeičia – Akademija, Kauno r. Pakeisti TASVA 
organizuojamo čempionato etapo numerį, naujas TASVA organizuojamas Lietuvos automobilių 
slalomo čempionato etapas yra II. 

 
2. KLAUSIMAS. Dėl Renginių administravimo informacinės sistemos naudojimo 

(RAIS) 
 
 
Siūloma: Patvirtinti RAIS privalomą naudojimą 2021 m. Lietuvos Street Race čempionate ir 

2021 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionate. Įtraukti RAIS naudojimą į abiejų čempionatų 
reglamentus. RAIS naudojimosi sutartį įpareigoti pasirašyti čempionato etapų organizatorius. 
Sutartis dėl konfidencialumo neviešinama, o išsiunčiama kiekvienam organizatoriui atskirtai. 

 
Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 



	

 
Nutarta: Patvirtinti RAIS privalomą naudojimą 2021 m. Lietuvos Street Race 

čempionate ir 2021 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionate. Įtraukti RAIS naudojimą į 
abiejų čempionatų reglamentus. RAIS naudojimosi sutartį pasirašo čempionato etapų 
organizatorius. Sutartis dėl konfidencialumo neviešinama, o išsiunčiama kiekvienam 
organizatoriui atskirtai. 

 
3. KLAUSIMAS. Dėl 2021 m. Lietuvos Street Race čempionato reglameto tvirtinimo 
 

 
Siūloma: Kreiptis į LASF Tarybą, dėl 2021 m. Lietuvos Street Race čempionato reglamento 

patvirtinimo. Reglamentas yra suderintas su LASF generaliniu sekretoriumi.  
 
Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: Kreiptis į LASF Tarybą, dėl 2021 m. Lietuvos Street Race čempionato 

reglamento patvirtinimo. 
 
4. KLAUSIMAS. Dėl 2021 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato reglamento 

tvirtinimo 
 
Siūloma: Kreiptis į LASF Tarybą dėl 2021 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato 

reglamento patvirtinimo. Reglamentas suderintas su LASF generaliniu sekretoriumi 
 
Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: Kreiptis į LASF Tarybą dėl 2021 m. Lietuvos automobilių slalomo čempionato 

reglamento patvirtinimo.  
 

 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 2 
 
Posėdžio pirmininkas  Silverijus Lapėnas 
 
Posėdžio sekretorius   Audrius Kliminskas 


