
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2022-01-06 

 
2022-01-06 

 
Kroso komiteto pravestas el. ryšio priemonėmis („Zoom“), posėdis pradėtas 2022-01-06 d. 

18:00 val., baigtas 2022-01-06 d. 20:00 val. 
Dalyvavo: 
Kroso komiteto nariai: Raimundas Kukenys, Remigijus Bilevičius, Saulius Valiukas, 

Saulius Žunda, Mantas Zepčiukas, Ramūnas Vaitkūnas, Aurimas Šidlauskas. 
Kviestiniai svečiai: Gediminas Maškauskas (dalyvavo 1-ame klausime). 
 
Posėdžio pirmininkas: Raimundas Kukenys 
Posėdžio sekretorius: Ramūnas Vaitkūnas 

 
Darbotvarkės klausimai: 

1. Dėl 2022 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių varžybų 
kalendoriaus. 
2. Kiti klausimai. 
 

Sprendimų priėmimas 
 
1. KLAUSIMAS. Dėl 2022 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių 

varžybų kalendoriaus. 

Vyko diskusija dėl kitų metų varžybų kalendoriaus. Yra gautos 6 paraiškos vykdyti 
autokroso čempionato varžybas, tačiau numatoma vykdyti tik 5 etapus.   

Diskusijai pakviestas Tauragės varžybų etapo organizatorius Gediminas Maškauskas 
(LASF Narys - ASK Gralis). Peržvelgti anksčiau vykdytos sportininkų ir pareiškėjų apklausos 
rezultatai, kurioje Tauragės etapas įvertintas kaip vienas prasčiausių. 

Išklausytas šių varžybų organizatorius kokie šių metų planai, kokie pakeitimai, 
patobulinimai numatomi atlikti Tauragės trasoje. 

Siūloma: įtraukti Tauragės etapo (Sungailiškių trasoje) į 2022 m. Lietuvos automobilių 
kroso čempionato kalendorių. 

 
Balsuota: 
R. Kukenys – prieš 
R. Vaitkūnas – prieš 
S. Žunda – prieš 
S. Valiukas – prieš 
M. Zepčiukas – susilaikė 
A. Šidlauskas – prieš 
R. Bilevičius - prieš 



 

Visi nariai vienbalsiai pritarė, jog reikia pasiūlyti šiam varžybų organizatoriui (ASK 
Gralis) organizuoti 2022 m. planuojamas vykdyti vienas iš Žemaitijos autokroso taurės varžybų. Šių 
varžybų etapai preliminariai numatomi vykdyti Telšių, Plungės, Akmenės, Gargždų trasose. 

 
Nutarta: neįtraukti Tauragės etapo (Sungailiškių trasoje) į 2022 m. Lietuvos 

automobilių kroso čempionato kalendorių. 
Pasiūlyti šiam varžybų organizatoriui (ASK Gralis) organizuoti 2022 m. planuojamas 

vykdyti vienas iš Žemaitijos autokroso taurės varžybų. 
 

2. KLAUSIMAS. Dėl ralio-kroso komisijos įtraukimo į LASF veiklą, kaip valdymo 
organo, kuris rūpintųsi tik ralio-kroso čempionato klausimais. 

 
Lietuvos ralio-kroso čempionato varžybų organizatorius Kazimieras Gudžiūnas (ASK 

Vilkyčiai) pasiūlė sudaryti komisiją (ar kitaip pavadintą valdymo organą) prie Kroso komiteto, kuri 
rūpintųsi tik ralio-kroso čempionato klausimais. Komisiją sudarytų: Kazimieras Gudžiūnas, 
Arvydas Galinis, Kasparas Navickas. 

 
Siūloma: pritarti šiam siūlymui. Išsiaiškinti ir suderinti su LASF kokia forma/pavadinimu 

reiktų įvardinti šią komisiją. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: pritarti siūlymui sudaryti atskirą komisiją prie Kroso komiteto, kuri 

rūpintųsi tik ralio-kroso čempionato klausimais, kurią sudarytų Kazimieras Gudžiūnas, 
Arvydas Galinis, Kasparas Navickas. Išsiaiškinti ir suderinti su LASF kokia 
forma/pavadinimu reiktų įvardinti šią komisiją. 

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


