
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2021-06-07 

 
2021-06-07 

 
Kroso komiteto pravestas el. ryšio priemonėmis (el. paštu), posėdis pradėtas 2021-06-07 d. 

18:30 val., baigtas 2021-06-07 d. 20:00 val. 
Dalyvavo:  
LASF Generalinis sekretorius: Tadas Vasiliauskas. 
Kroso komiteto nariai: Raimundas Kukenys, Saulius Valiukas, Saulius Žunda, Remigijus 

Bilevičius, Mantas Zepčiukas, Ramūnas Vaitkūnas, Aurimas Šidlauskas. 
 
Posėdžio pirmininkas: Raimundas Kukenys 
Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas 

 
Darbotvarkės klausimai: 

1. Dėl ASK Vilkyčiai prašymo leisti dalyvauti Alvydui Samoškai autokroso ir ralio-
kroso čempionato Super Cars automobilių klasėje. 
2. Dėl Ligito Kordušo atsiųsto prašymo leisti dalyvauti Lietuvos automobilių kroso 
čempionate. 
 

Sprendimų priėmimas 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl ASK Vilkyčiai prašymo leisti dalyvauti Alvydui Samoškai 

autokroso ir ralio-kroso čempionato Super Cars automobilių klasėje. 

Siūloma: įvertinus, jog šis sportininkas yra dalyvavęs moto-kroso varžybose, tačiau nėra 
dalyvavęs automobilių sporto varžybose ir pageidauja startuoti galingiausioje automobilių klasėje, 
siūloma jam atlikti teorinių žinių patikrinimo testą, bei rekomenduojama atlikti praktinį vairavimo 
įgūdžių patikrinimą, susiderinus su sporto teisėju (-ais). 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: įvertinus, jog šis sportininkas yra dalyvavęs moto-kroso varžybose, tačiau 

nėra dalyvavęs automobilių sporto varžybose ir pageidauja startuoti galingiausioje 
automobilių klasėje, siūloma jam atlikti teorinių žinių patikrinimo testą, bei rekomenduojama 
atlikti praktinį vairavimo įgūdžių patikrinimą, susiderinus su sporto teisėju (-ais). 

 
2. KLAUSIMAS. Dėl Ligito Kordušo atsiųsto prašymo leisti dalyvauti Lietuvos 
automobilių kroso čempionate 
 
Siūloma: įvertinus, jog šis sportininkas yra dalyvavęs daugelyje įvairių automobilių sporto 

varžybų įvairiose disciplinose, bei pelnantis jose daug laimėjimų, taip pat yra atlikęs teorinių žinių 
patikrinimo testą, siūloma leisti šiam sportininkui suteikti „D“ kategorijos LASF metinę sportininko 
licenciją dalyvauti Lietuvos automobilių kroso čempionate. 



 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 

Nutarta: įvertinus, jog šis sportininkas yra dalyvavęs daugelyje įvairių automobilių sporto 
varžybų įvairiose disciplinose, bei pelnantis jose daug laimėjimų, taip pat yra atlikęs teorinių 
žinių patikrinimo testą, siūloma leisti šiam sportininkui suteikti „D“ kategorijos LASF metinę 
sportininko licenciją dalyvauti Lietuvos automobilių kroso čempionate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Raimundas Kukenys 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


