
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2021-10-19 

 
2021-10-19 

 
Kroso komiteto pravestas el. ryšio priemonėmis („Zoom“), posėdis pradėtas 2021-10-19 d. 

19:00 val., baigtas 2021-10-19 d. 22:00 val. 
Dalyvavo: 
LASF generalinis sekretorius: Tadas Vasiliauskas 
Kroso komiteto nariai: Raimundas Kukenys, Remigijus Bilevičius, Saulius Valiukas, 

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

 
Darbotvarkės klausimai: 

1. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių rezultatų tvirtinimo. 
2. Dėl Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato rezultatų tvirtinimo. 
3. Dėl atsiųsto pareiškėjo „EMsport“ prašymo. 
4. Dėl atsiųsto pareiškėjo ASK Biržai prašymo. 
5. Dėl atsiųsto pareiškėjo ASK Tornada pasiūlymo. 
6. Dėl atsiųsto pareiškėjo ASK Vilkyčiai rašto. 
7. Dėl susitikimo su autokroso, ralio-kroso bendruomene. 
8. Dėl sezono uždarymo ir apdovanojimų vakaro. 
9. Dėl taurių autokroso ir ralio-kroso nugalėtojams bei prizininkams. 
10. Dėl Kroso komiteto surinkto biudžeto - panaudojimo galimybės. 
11. Kiti klausimai. 
 

Sprendimų priėmimas 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių rezultatų 

tvirtinimo. 

Siūloma: patvirtinti Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių rezultatus. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: Patvirtinti Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių rezultatus. 

 
2. KLAUSIMAS. Dėl 2021 m. Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato rezultatų 

tvirtinimo. 
 
Siūloma: patvirtinti Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato rezultatus. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: patvirtinti Lietuvos automobilių ralio-kroso čempionato rezultatus. 
 



 

3. KLAUSIMAS. Dėl atsiųsto pareiškėjo „EMsport“ prašymo. 
 
Iš pareiškėjo „EMsport“ gautas prašymas Kroso komitetui įvertinti teisėjų darbą penktame 

Lietuvos automobilių kroso čempionato etape. 
 
Siūlyta perkelti šio klausimo nagrinėjimą prie 4-to klausimo, nes 4-tame klausimas 
yra dėl tos pačios priežasties ir asmenų. 
 
4. KLAUSIMAS. Dėl atsiųsto pareiškėjo ASK Biržai prašymo. 

 
4.1. Iš pareiškėjo Biržų ASK gautas prašymas (toks pat, kaip ir iš pareiškėjo „EMsport“, 3 

klausimas) Kroso komitetui įvertinti teisėjų darbą Lietuvos automobilių kroso čempionato 5-tame 
etape, konkrečiai – teisėjo ryšiams su dalyviais. 

Iš informacijos, pateiktos prašymuose, taip pat iš gautos informacijos iš dalyvių, iš 
komandos vadovų nustatyta, kad buvo padarytos teisėjų klaidos, dėl kurių du sportininkai nebuvo 
leisti startuoti finaliniame važiavime, nors tokią teisę turėjo. Taip pat nustatyta, kad šiuo atveju 
netinkamai buvo atliktos teisėjo ryšiams su dalyviais pareigos informuojant vairuotojus ir nesiimta 
pakankamai veiksmų, kilusiai problemai spręsti. 

 
4.2. Iš pareiškėjo Biržų ASK gautame prašyme taip pat prašome įvertinti teisėjų darbą ir 

kompetencijas 3-iajame čempionato etape Tauragėje dėl Lietuvos automobilių kroso pirmenybių 
reglamento bei techninių reikalavimų nesilaikymo. 

Iš informacijos, pateiktos prašymuose, taip pat iš gautos informacijos iš dalyvių, iš 
komandos vadovų nustatyta, kad buvo padarytos teisėjų klaidos, dėl kurių buvo leista startuoti 
automobiliui, kurie neatitiko klasės reikalavimų, kurioje jis startavo. Tai turėjo įtakos kitų dalyvių 
rezultatams, o tai pat ir galutinei metinei įskaitai, taip pat ir komandinei įskaitai. 

 
4.1. Siūloma (3 ir 4 klausimams): 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 

pirmenybių 5-tame etape teisėjui, dirbusiam teisėjo ryšiams su dalyviais pareigose (Romualdas 
Mažuolis), neleisti dirbti šiose pareigose 2022 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 
pirmenybių varžybose. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
4.1. Nutarta: 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 5-tame 

etape teisėjui, dirbusiam teisėjo ryšiams su dalyviais pareigose (Romualdas Mažuolis), neleisti 
dirbti šiose pareigose 2022 m. sezone Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 
varžybose. 

 
4.2. Siūloma: 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 3-iame etape 

teisėjui, dirbusiam techninės komisijos pirmininko pareigose (Saulius Stanaitis), neleisti dirbti šiose 
pareigose 2022 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių varžybose. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
4.2. Nutarta: 2021 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 3-iame 

etape teisėjui, dirbusiam techninės komisijos pirmininko pareigose (Saulius Stanaitis), neleisti 
dirbti šiose pareigose 2022 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 
varžybose. 

 
 



 

5. KLAUSIMAS. Dėl atsiųsto pareiškėjo ASK Tornada pasiūlymo. 
 

Iš pareiškėjo ASK Tornada gautas pasiūlymas dėl Lietuvos automobilių kroso čempionato 
„Mini Buggy“ klasės techninių reikalavimų pakeitimo.  

Siekiant suvienodinti konkurenciją „Mini Buggy“ klasėje, leisti dalyvauti tik su varikliais 
atitinkančiais šiuos kriterijus: 

• Varikliai turi būti vieno gamintojo ir konkretaus modelio (pvz. Honda GX270); 
• Variklius būtų galima įsigyti tik iš/per LASF ar LASF kroso komitetą ar numatytą įmonę; 
• Varikliai būtų plombuojami, sunumeruojami ir parduodami dalyviams. 
• Riboti variklių skaičių - vienas dalyvis vienam sezonui galėtų įsigyti tik 2 variklius. 

 
Siūloma:  
5.1. pristatyti šią idėją per susitikimą su autokroso visuomene; 
5.2. suderinti visus galimus pakeitimus su Latvijos sportininkais ir Autosporto federacija, 

nes tokia mintis vystoma ir Latvijoje, o ši dalyvių klasė susijusi ir su Latvijos sportininkais. 
5.3. turint visą informaciją ir neprieštaraujant autosporto visuomenei, parengti techninių 

reikalavimų pakeitimus 2022 metams. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 

  
Nutarta:  
5.1. pristatyti šią idėją per susitikimą su autokroso visuomene; 
5.2. suderinti visus galimus pakeitimus su Latvijos sportininkais ir Autosporto 

federacija, nes tokia mintis vystoma ir Latvijoje, o ši dalyvių klasė susijusi ir su Latvijos 
sportininkais. 

5.3. turint visą informaciją ir neprieštaraujant autosporto visuomenei, parengti 
techninių reikalavimų pakeitimus 2022 metams. 
 

6. KLAUSIMAS. Dėl atsiųsto pareiškėjo ASK Vilkyčiai rašto. 
 
Iš pareiškėjo ASK Vilkyčiai gautas raštas, informuojantis apie 2022 m. Vilkyčių trasoje 

planuojamas varžybas: 
a) 2022 m. birželio 18-19 d. – Europos automobilių kroso čempionato etapas; 
b) 2022 m. rugpjūčio 6-7 d. – Šiaurės Europos zonos (NEZ), Baltijos šalių (BRX) ir 

Lietuvos ralio-kroso čempionato etapas. 
Esant būtinybei, varžybų datos gali būti apkeistos vietomis. 

 
Siūloma: pasiūlyti varžybų organizatoriui, klubui ASK Vilkyčiai, rugpjūčio 6 d. vykdyti 

Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių etapą, dieną prieš NEZ, BRX ir Lietuvos 
ralio-kroso čempionato etapą. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
  

Nutarta: pasiūlyti varžybų organizatoriui, klubui ASK Vilkyčiai, rugpjūčio 6 d. 
vykdyti Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių etapą, dieną prieš NEZ, BRX 
ir Lietuvos ralio-kroso čempionato etapą. 

 
7. KLAUSIMAS. Dėl susitikimo su autokroso, ralio-kroso bendruomene. 
 
Siūloma: vykdyti susitikimą su autokroso ir ralio-kroso bendruomene aptarti 2021 metų 

sezoną, bei pageidavimus ir pakeitimus 2022 m. sezonui – lapkričio 6 d., šeštadienį, 13 val., Kaune 
(vieta bus patikslinta). 



 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
  
Nutarta: vykdyti susitikimą su autokroso ir ralio-kroso bendruomene aptarti 2021 

metų sezoną, bei pageidavimus ir pakeitimus 2022 m. sezonui – lapkričio 6 d., šeštadienį, 13 
val., Kaune (vieta bus patikslinta). 

 
8. KLAUSIMAS. Dėl sezono uždarymo ir apdovanojimų vakaro. 
 
Siūloma: sezono uždarymo vakarą skirti į dvi dalis: oficialią apdovanojimų dalį vykdyti 

numatytoje salėje, vakarinę dalį – restorane, klube ar kt. 
Datos patikslinimui, suderinti apdovanojimų (taurių) gamybos terminus. 
Nutarimų nepriimta. 
 
9. KLAUSIMAS. Dėl taurių autokroso ir ralio-kroso nugalėtojams bei prizininkams. 
 
Siūloma: Išsiųsti užklausas keliems taurių gamintojams, nurodant preliminarius 

reikalavimus joms. 
Nutarimų nepriimta. 
 
10. KLAUSIMAS. Dėl Kroso komiteto surinkto biudžeto - panaudojimo galimybės 
 
Siūloma:  
10.1. Esant būtinybei, panaudoti dalį surinkto biudžeto taurių gamybai, uždarymo vakaro 

patalpų nuomai.  
10.2. Atnaujinti klausimą kituose posėdžiuose dėl naujo tinklapio sukūrimo (dabar esančio 

autokrosas.lt pakeitimui).  
10.3. Įvertinti galimas naudas dėl programėlės (pvz. „Sportity“) įsigijimo ir naudojimo 

Lietuvos automobilių kroso, ralio-kroso čempionatų, pirmenybių varžybose 2022 m. sezone. 
Nutarimų nepriimta. 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 4 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Raimundas Kukenys 
 
Posėdžio sekretorius   Ramūnas Vaitkūnas 


