
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2021-06-28 

 
2021-06-28 

 
Kroso komiteto pravestas el. ryšio priemonėmis (el. paštu), posėdis pradėtas 2021-06-28 d. 

11:00 val., baigtas 2021-06-28 d. 17:00 val. 
Kroso komiteto nariai: Raimundas Kukenys, Saulius Valiukas, Saulius Žunda, Mantas 

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

 
Darbotvarkės klausimai: 

1. Dėl 2021 m. Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato reglamento 6.1. 
punkto koregavimo. 
2. Dėl 2021 m. Lietuvos automobilių kroso pirmenybių reglamento 2.2 punkto 
koregavimo. 
 

Sprendimų priėmimas 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl 2021 m. Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato 

reglamento 6.1. punkto koregavimo. 

Siūloma: kreiptis į LASF Tarybą dėl reglamento korekcijos - pakoreguoti 2021 m. 
Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato reglamento 6.1. punkto svorių lentelės neteisingus 
duomenis į: 

 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: kreiptis į LASF Tarybą dėl reglamento korekcijos - pakoreguoti 2021 m. 

Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato reglamento 6.1. punkto svorių lentelės 
neteisingus duomenis į: 

 



 

2. KLAUSIMAS. Dėl 2021 m. Lietuvos automobilių kroso pirmenybių reglamento 2.2 
punkto koregavimo. 
 

Siūloma: kreiptis į LASF Tarybą dėl reglamento korekcijos - dėl netinkamos komunikacijos ir 
didelio kiekio sportininkų išimtų žemesnės kategorijos sportininko licencijoms daryti 2021 m. 
sezoną pereinamuoju ir papildyti 2021 m. Lietuvos automobilių kroso pirmenybių reglamento 2.2 
punktą (paryškintas tekstas): 
 
"2.2 Pirmenybių varžybose gali dalyvauti visi vairuotojai, turintys galiojančias „E“ (2021 m. sezone 
leidžiamos ir "M" kategorijos metinės licencijos) ar aukštesnės kategorijos metines LASF arba 
kitos šalies ASF vairuotojo licencijas, kurios galioja tokios kategorijos automobilių kroso 
varžyboms. Kitos šalies vairuotojams, dalyvaujantiems Lietuvos automobilių kroso pirmenybėse, 
reikalingas užsienio šalies ASF leidimas." 

 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 

Nutarta: kreiptis į LASF Tarybą dėl reglamento korekcijos - dėl netinkamos komunikacijos ir 
didelio kiekio sportininkų išimtų žemesnės kategorijos sportininko licencijoms daryti 2021 m. 
sezoną pereinamuoju ir papildyti 2021 m. Lietuvos automobilių kroso pirmenybių reglamento 
2.2 punktą (paryškintas tekstas): 
 
"2.2 Pirmenybių varžybose gali dalyvauti visi vairuotojai, turintys galiojančias „E“ (2021 m. sezone 
leidžiamos ir "M" kategorijos metinės licencijos) ar aukštesnės kategorijos metines LASF arba 
kitos šalies ASF vairuotojo licencijas, kurios galioja tokios kategorijos automobilių kroso 
varžyboms. Kitos šalies vairuotojams, dalyvaujantiems Lietuvos automobilių kroso pirmenybėse, 
reikalingas užsienio šalies ASF leidimas." 
 

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


