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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-16 

2021-09-01/02 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2021-09-01 (trečiadienį) 14:30val., baigtas 2021-

09-02 (ketvirtadienį) 15:00 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius 

LASF Viceprezidentas - Vaidotas Žala 

LASF tarybos nariai – Vitoldas Milius, Mantas Babenskas 

Nedalyvavo-Vladas Pleskovas 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl VšĮ „Europos automobilių sporto klubas“ šalinimo iš LASF narių; 

2. WGR Endurance techninių reikalavimų ir reglamento tvirtinimas; 

3. Dėl A.Rudzio pašalinimo iš trasos saugumo viršininko pareigų ir E.Lepinsko pašalinimo iš 

Drago disciplinos varžybų vadovų.  

BALSUOTA:  UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. Dėl VšĮ „Europos automobilių sporto klubas“ šalinimo iš LASF narių; 

2. WGR Endurance techninių reikalavimų ir reglamento tvirtinimas; 
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3. Dėl A.Rudzio pašalinimo iš trasos saugumo viršininko pareigų ir E.Lepinsko pašalinimo iš 

Drago disciplinos varžybų vadovų.  

 

 

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

 

1.Dėl VšĮ „Europos automobilių sporto klubas“ šalinimo iš LASF narių; 

SVARSTYTA:  LASF Taryba Protokolo Nr. 2021-12 priėmė sprendimą kreiptis į LASF etikos ir drausmės 

komisiją, inicijuojant VŠĮ „Europos automobilių sporto klubas“ šalinimą iš LASF asocijuotų narių. 

2021-07-15 LASF administracija išsiuntė Tarybos prašymą su visais lydinčiais dokumentais Etikos ir 

drausmės komisijai. 2021-07-21 el. pašto adresu info@kartfanai.lt  buvo išsiųsta 2021-07-20 

Komisijos nutartis, kuria per 7 (septynių) dienų terminą nuo Komisijos nutarties išsiuntimo dienos 

VŠĮ „Europos automobilių sporto klubas“ buvo įpareigotas pateiki raštu atsiliepimą. 2021-07-29 

Komisijos pirmininkė nusiuntė priminimą, kad 7 (septynių) dienų terminas pasibaigė liepos 28 d. ir 

paprašė pranešti, ar dar laukti atsiliepimo. 2021-08-03 gavo atsakymą iš el.pašto info@kartfanai.lt  

kad atsiliepimas bus pateiktas ir kad juristai susisieks su Jumis. 2021-08-05 el.laišku Inga 

Volungevičiūtė informavo, kad atsiliepimo lauksime iki penktadienio darbo pabaigos (2021-08-06) ir 

Komisijos posėdis planuojamas kitos savaitės pradžioje. VŠĮ „Europos automobilių sporto klubas“ 

atsiliepimo nepateikė. Etikos ir drausmės komisija nutarė pripažinti, kad VŠĮ „Europos automobilių 

sporto klubas“ pažeidė Kodekso nuostatas. Tarybai nurodė skirti sankciją – pašalinti VŠĮ „Europos 

automobilių sporto klubas“ iš LASF asocijuotų narių. Įpareigoti LASF Tarybą nutarimu nutraukti VŠĮ 

„Europos automobilių sporto klubas“ narystę LASF ir nutarime nurodyti terminą iki kada asocijuotas 

narys nebetenka teisės tapti LASF nariu. 

 

SIŪLYTA:  Atsižvelgiant į Etikos ir drausmės komisijos sprendimą pašalinti VŠĮ „Europos automobilių 

sporto klubas“ iš LASF narių iki 2026-12-31. Palikti galiojančias VŠĮ „Europos automobilių sporto 

klubas“ sportininkų licencijas iki 2021-12-31. 
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BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: Atsižvelgiant į Etikos ir drausmės komisijos sprendimą pašalinti VŠĮ „Europos 

automobilių sporto klubas“ iš LASF narių iki 2026-12-31. Palikti galiojančias VŠĮ „Europos 

automobilių sporto klubas“ sportininkų licencijas iki 2021-12-31. 

 

2.WGR Endurance techninių reikalavimų ir reglamento tvirtinimas; 

           SVARSTYTA:  „Weekend Grand Race Endurance“ techiniai reikalavimai ir reglamentas.  

SIŪLYTA: Patvirtinti „Weekend Grand Race Endurance“ techinius reikalavimus  ir reglamentą. 

BALSUOTA: UŽ- VIENBALSIAI 

NUTARTA: „Weekend Grand Race Endurance“ techiniai reikalavimai ir reglamentas. 

 

3.Dėl A.Rudzio pašalinimo iš trasos saugumo viršininko pareigų ir E.Lepinsko pašalinimo iš Drago 

disciplinos varžybų vadovų. 

           INFORMUOTA: Drago komitetas protokoliniu sprendimu Protokolo Nr. 2021-07 kreipėsi į LASF 

Tarybą  dėl A.Rudzio pašalinimo iš trasos saugumo viršininko pareigų ir E.Lepinsko pašalinimo iš 

Drago disciplinos varžybų vadovų. LASF Taryba minėtų asmenų protokoliškai netvirtino, o juos 

tvirtino Drago komitetas Protokolo Nr. 2021-02, todėl dėl pašalinimo Taryba nebalsuoja.  

 

      Protokolo lapų 3 . 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 


