
   
   

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA   

ŽIEDO KOMITETO POSĖDŽIO   
PROTOKOLAS NR. 2021-12-22/1 

   
2021 m. gruodžio 22 d.    

Žiedo komiteto posėdis vyko virtualiai, elektroninėmis priemonėmis („Zoom“).    

Posėdis prasidėjo 2021-12-17 18:00 val., posėdis baigėsi 2021-12-17 20:00 val.  

Dalyvavo: Žiedo komiteto pirmininkė - Inga Kačinskienė, pirmininkės pavaduotojas Haris Aleksandravičius komiteto nariai: 

Ugnė Rukšėnaitė, Marius Mikuševičius, Andrius Jasionauskas, LASF prezidentas Egidijus Janavičius.   

Nedalyvavo: Tadas Ivanauskas, Remigijus Antanavičius.  

Kvorumas: yra.    

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Kačinskienė  

Darbotvarkė:  

1. 2022 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato taisyklių pakeitimai ir dokumento projekto tvirtinimas. 

2. „Aurum 1006 km powered by Hankook” 2022 metų lenktynių taisyklių apžvalga. 

3.  Komiteto nario Tado Ivanausko atsistatydinimas. 

  

SVARSTYTA:  

  

1. 2022 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato taisyklių pakeitimai ir dokumento projekto tvirtinimas. 

 

Atsižvelgiant į susirinkimo su žiedo bendruomene metu aptartus klausimus ir bendruomenės pastebėjimus, parengtas 

Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato reglamentas kitiems metams, aptariamas jis, sutariama patalpinti, kad dalyviai 

galėtų susipažinti su projektu prieš jį tvirtinant.   

SIŪLOMA: Patvirtinti 2022 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato reglamentą su visais atliktais pakeitimais ir 

patalpinti susipažinimui.     

BALSUOTA: „UŽ“: 5, „PRIEŠ“: 0, susilaikė – 0.  

NUTARTA: Patvirtinti 2022 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato reglamentą su visais atliktais pakeitimais ir 

patalpinti susipažinimui.     

  

2. „Aurum 1006 km powered by Hankook” 2022 metų lenktynių taisyklių apžvalga. 

 

Apžvelgtas ir aptartas taisyklių projektas, organizatoriaus atlikti pakeitimai ir dokumento atitikimas automobilių sportą 

reglamentuojantiems dokumentams ir jų normoms. Apžvelgti organizatoriaus sprendimai dėl sportininkų klasifikavimo, 

bendras dokumentų normų atitikimas siekiant išsaugoti lygiaverčio sportiškumo principus. Svarstoma, ar organizatoriui 

nesutikus su siūlomais paketimais, komitetas ir federacija neturėtų likti nuošalyje, informuojant organizatorių apie tai, kad 



neturėtų būti naudojami logotipai ir iš dokumentų turėtų būti pašalinama informacija apie apeliacijas ir protestus bei visus 

veiksmus, kurie įpareigotų federaciją spręsti varžybų metu kilusius klausimus ir problemas. Organizatoriui sutikus su 

komiteto ir federacijos pozicija bei dokumentų pakeitimais, tokios sąlygos laikytis nereiktų. Taip pat, svarstoma, kad 

dalyvius skirstyti į kategorijas pagal profesionalumą, turėtų ne organizatorius, nes tai nėra jo kompetencijoje. Manoma, 

kad Lietuvos dalyvių, kurių interesus atstovauja ir gina federacija, skirstymą ir kriterijus turėtų apsibrėžti pati federacija, 

apie atiktą klasifikaciją informuojant ir organizatorių. Svarstoma, kad organizatoriui sutikus su paketimais ir komiteto 

siūlymais, varžybose galėtų dalyvauti LASF stebėtojas, kurio pagrindinis darbo tikslas – stebėti ir užtikrinti, kad sportininkų 

teisės yra atstovaujamos ir jų sportiniai interesai patenkinami.  

SIŪLOMA: Pasiulyti organizatoriui parengti ir suderinti taisykles su LASF, vadovaujantis LASK. Pateikti prašymą LASF 

administracijai dėl sportininkų klasifikavimo pagal kompetencijas, siekiant juos atitinkamai kategorizuoti, pažymint, 

kad klasifikacija turi būti rengiama derinant su komitetu (-ais).  

BALSUOTA: „UŽ“: 5, „PRIEŠ“: 0, susilaikė – 0.  

NUTARTA: Pasiulyti organizatoriui parengti ir suderinti taisykles su LASF, vadovaujantis LASK. Pateikti prašymą LASF 

administracijai dėl sportininkų klasifikavimo pagal kompetencijas, siekiant juos atitinkamai kategorizuoti, pažymint, 

kad klasifikacija turi būti rengiama derinant su komitetu (-ais).  

 

3. Komiteto nario Tado Ivanausko atsistatydinimas. 

Komitetas informuojamas, kad narys Tadas Ivanauskas pateikė prašymą palikti komitetą. Prezidentas pateikė siūlymą į 

nario vietą. Balsuota nebuvo, klausimas informacinio pobūdžio. 

  

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Kačinskienė  

  

  


