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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-22 

2021-12-10/11 

 

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2021-12-10 (penktadienį) 12:30 val., baigtas 

2021-12-10 (šeštadienį) 12:38 val. 

 

Dalyvavo: 

LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius 

LASF Viceprezidentas - Vaidotas Žala 

LASF tarybos nariai – Vitoldas Milius, Mantas Babenskas, Vladas Pleskovas 

 

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius 

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. 2022 m. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklės; 

2. Dėl techninio eksperto S. Stanaičio. 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę: 

1. 2022 m. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklės; 

2. Dėl techninio eksperto S. Stanaičio. 
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II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

1. 2022 m. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklės; 

 

SVARSTYTA: atsižvelgiant į FIA tarptautinių vairuotojo licencijų išdavimo tvarkos pakeitimus 

atnaujintos LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklės. Iš šių taisyklių pašalinta  K. 

Girdausko ASK programa (viename iš LASF tarybos posėdžių buvo priimtas sprendimas dėl šio 

klubo mokymų programos atsisakymo) bei saugos lankų gamintojų licencijavimo aprašymas, 

kadangi šis aprašymas įtrauktas į LASF saugos lankų gamybos nuostatus.   

 

SIŪLYTA: patvirtinti 2022 m. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisykles. 

 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: patvirtinti 2022 m. LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisykles. 

2. Dėl techninio eksperto S. Stanaičio. 

SVARSTYTA: 2021-10-19 kroso komitetas priėmė sprendimą techniniam ekspertui S. Stanaičiui 

neleisti dirbti 2022 metų kroso čempionate ir pirmenybėse techninio komisaro pareigose, dėl 

trečiame kroso pirmenybių etape Tauragėje nesiėmimo veiksmų, neleidžiant dalyvauti priekiniais 

ratais varomų automobilių klasėje galiniais ratais varomu automobiliu. 

S. Stanaitis šį sprendimą apskundė, atsiųsdamas situacijos paaiškinimą. 

Kadangi į Tauragės etapą buvo deleguotas techninis ekspertas A. Šidlauskas, jam buvo išsiųsta 

užklausa dėl minėtos situacijos. Tokia pati užklausa išsiųsta ir S. Stanaičiui. 

Tiek S. Stanaitis, tiek A. Šidlauskas atsiliepė į užklausą, detaliai paaiškindami situaciją. Anot 

techninių ekspertų aukščiau minėtos klasės techninių reikalavimų, tik kitais aspektais, neatitiko dar 

keletas automobilių. Todėl buvo pasikalbėta su visais dalyviais, paaiškinant neatitikimus ir leista 

startuoti visiems. 

Viena vertus techniniai ekspertai pasielgė žmogiškai, kita vertus visiškai nesilaikė procedūrų. Tai 

yra apie neatitikimus neinformavo komisarų, nesurinko klasės dalyvių parašų dėl sutikimo 

dalyvauti automobiliais, neatitinkančiais techninių reikalavimų. 

Paminėtina, kad dėl S. Stanaičio nepagarbaus elgesio su dalyviu vieno iš šių metų automobilių 

kroso etapų metu, LASF yra gavusi raštą iš LASF nario. Viena vertus nepagarbaus elgesio vertinimas 
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labai subjektyvus dalykas ir nebūtinai tam buvo pagrindas, kita vertus neoficialiai atgarsių apie S. 

Stanaičio nepagarbų elgesį su dalyviais yra ir daugiau. 

 

SIŪLYTA: skirti griežtą įspėjimą Sauliui Stanaičiui ir įspėjimą Aurimui Šidlauskui. 

 

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI 

 

NUTARTA: skirti griežtą įspėjimą Sauliui Stanaičiui ir įspėjimą Aurimui Šidlauskui. 

 

 

Protokolo lapų 3. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius 

 

 

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė 
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