
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
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2021-05-14 

 

Kroso komiteto pravestas el. ryšio priemonėmis (el. paštu), posėdis pradėtas 2021-05-14 d. 

10:00 val., baigtas 2021-05-14 d. 15:00 val. 

Dalyvavo:  

Kroso komiteto nariai: Raimundas Kukenys, Saulius Valiukas, Saulius Žunda, Remigijus 

Bilevičius, Mantas Zepčiukas, Ramūnas Vaitkūnas. 

Nedalyvavo: Aurimas Šidlauskas 

 

Posėdžio pirmininkas: Raimundas Kukenys 

Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas 

 

Darbotvarkės klausimai: 

1. Dėl ASK Vilkyčiai prašymo leisti dalyvauti Valdui Mikužiui (gim. 2006-07-28) 

autokroso ir ralio-kroso čempionato Super 1600 ir Super 2000 automobilių klasėse. 

 

Sprendimų priėmimas 

 

 

1. KLAUSIMAS. Dėl ASK Vilkyčiai prašymo leisti dalyvauti Valdui Mikužiui (gim. 

2006-07-28) autokroso ir ralio-kroso čempionato Super 1600 ir Super 2000 automobilių 

klasėse. 

Siūloma: remiantis Kroso komiteto posėdžio protokolu Nr. 2020-09-15 

(https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2020/10/Protokolas-Nr.-2020-09-15.pdf) ir remiantis kitų 

šalių gera praktika, kai jauni sportininkai rodo didelius pasiekimus autosporte bei įvertinant esamus 

šio sportininko pasiekimus, leisti Valdui Mikužiui 2021 metų sezone startuoti Lietuvos automobilių 

kroso bei ralio-kroso čempionatų Super 1600 ir/arba Super 2000 klasėse jam esant 14/15 metų 

amžiaus. Tuo pačiu jis atitinka paminėtame protokole įtrauktas sąlygas:  

a) sportininkas turi būti dalyvavęs tos autosporto disciplinos to pačio lygio varžybose ne mažiau 2 

metai ir gavęs jose metines įskaitas; 

b) sportininkas turi būti klasifikuotas 1-oje, 2-oje ar 3-ioje vietoje metinėje klasės įskaitoje 

paskutiniame sezone.  

 

 Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: remiantis Kroso komiteto posėdžio protokolu Nr. 2020-09-15 

(https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2020/10/Protokolas-Nr.-2020-09-15.pdf) ir remiantis 

kitų šalių gera praktika, kai jauni sportininkai rodo didelius pasiekimus autosporte bei 

https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2020/10/Protokolas-Nr.-2020-09-15.pdf
https://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2020/10/Protokolas-Nr.-2020-09-15.pdf


 

įvertinant esamus šio sportininko pasiekimus, leisti Valdui Mikužiui 2021 metų sezone 

startuoti Lietuvos automobilių kroso bei ralio-kroso čempionatų Super 1600 ir/arba Super 

2000 klasėse jam esant 14/15 metų amžiaus. Tuo pačiu jis atitinka paminėtame protokole 

įtrauktas sąlygas:  

a) sportininkas turi būti dalyvavęs tos autosporto disciplinos to pačio lygio varžybose ne 

mažiau 2 metai ir gavęs jose metines įskaitas; 

b) sportininkas turi būti klasifikuotas 1-oje, 2-oje ar 3-ioje vietoje metinėje klasės įskaitoje 

paskutiniame sezone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso protokolo su priedais lapų: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Raimundas Kukenys 

 

Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


