
 
 

Lietuvos Automobilių Sporto Federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-05 

2022-03-24 
 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2022-03-24 d. (ketvirtadienis) 18:00 val., el.ryšio 

priemonėmis (Google Meet platforma), baigtas 19.00 val.  
 

 

Dalyvavo: Ralio komiteto pirmininkas Darius Šileikis (DŠ), pirmininko pavaduotojas Edvinas Vašteris 

(EV), komiteto nariai: Ramūnas Čapkauskas (RČ), Tadas Zdanavičius (TZ), Paulius Mileška (PM). 

Nedalyvavo: Algirdas Bilevičius (AB) 
 

Posėdžio pirmininkas: Darius Šileikis 

Posėdžio sekretorius: Edvinas Vašteris 
 

Darbotvarkės klausimai: 
1. Išaiškinimas dėl 2022 metų SGC, OC, RETRO 18.3. punkto reikalavimo taikymo LMRČ. 

2. Tado Stelionio prašymas leisti startuoti LARČ Historic Group. 

3. LARČ I etapo „Rajd Podlaski“ delegatų į Lenkiją patvirtinimas. 

4. LARČ SKK pirmininko kandidatūros patvirtinimas. 

5. LMRČ ir LARSČ SSK pirmininko skyrimo tvarkos pakeitimas ir kandidatūros teikimas. 
 

Klausimų nagrinėjimas: 
1. Išaiškinimas dėl 2022 metų SGC, OC, RETRO 18.3. punkto reikalavimo taikymo LMRČ. 

Svarstyta: Išaiškiname, kad 2022 metų Lietuvos mini ralio čempionate leidžiama naudoti ir 

nehomologuotas, anatominio tipo sėdynes. Anatominio tipo sėdynėmis pripažįstamos sėdynės, 

pagamintos iš kompozitinių medžiagų, arba vamzdinio karkaso. Šių sėdynių atlošuose privalo būti 

įrengtos dvi angos pečių diržams, sėdynių apatinėje (sėdimoje) dalyje, abiejuose šonuose turi būti 

įrengta po vieną angą juosmens diržams. Taip pat gali būti įrengta anga apatiniam (antipanirimo) 

diržui. Išaiškinimas prisegtas prie LASF puslapyje patalpinto RK protokolo Nr. 2022-05. 

 

Siūlyta: Klausimas informacinio pobūdžio 

 

2. Tado Stelionio prašymas leisti startuoti LARČ Historic Group. 
Svarstyta: DŠ informavo, jog el.paštu gauta užklausa ir prašymas iš Tado Steliono dėl klausimo ar su 

turimu automobiliu (Audi Coupe 8B, 1996m) galima startuoti LARČ Historic įskaitoje. 2022 metų 

Historic įskaitos techniniai reikalavimų 3.1. punktas skelbia, jog „“HISTORIC” grupei priskiriami 

serijiniai kėbuliniai automobiliai, kurių modelio gamyba pradėta iki 1991 metų ir pabaigta ne vėliau nei 

1994 metais“. Tad pagal šį reikalavimą ankščiau minėtas automobilis negali startuoti norimoje įskaitoje. 

Bet, 3.1. punktas taip pat skelbia, jog „Dėl automobilių, kurių gamyba nepabaigta iki 1994 metų 

tinkamumo sprendžia LASF ralio komitetas (RK)“. Visi komiteto nariai išsakė savo nuomonės, jog leidus 

šiam automobiliui startuoti norimoje įskaitoje, bus sudarytas pagrindas leisti daugybei kitų panašių 

automobilių savininkų važiuoti LARČ Historic ir įskaita praras savo idėją. 



 

 

Siūlyta: Netenkinti Tada Stelionio prašymo leisti startuoti LARČ Historic. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Netenkinti Tada Stelionio prašymo leisti startuoti LARČ Historic. 

 
3. LARČ I etapo „Rajd Podlaski“ delegatų į Lenkiją patvirtinimas. 

Svarstyta: DŠ informavo, jog LARČ I etapo organizuojamoms varžyboms „Rajd Podlaski“ siūlo šiuos 
teisėjus delegatus: 

• LASF paskirtas stebėtojas 
• Komisaras – Arnas Paliukėnas 
• Teisėjas ryšiams su dalyviais – Donatas Liesis 
• LASF Techninis delegatas – Saulius Stanaitis 
• Techninės komisijos teisėjas – Algirdas Budėjus 

 
Siūlyta: LARČ I etapo „Rajd Podlaski“ delegatų į Lenkiją patvirtinimas. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: LARČ I etapo „Rajd Podlaski“ delegatų į Lenkiją patvirtinimas. 

• LASF paskirtas stebėtojas 
• Komisaras – Arnas Paliukėnas 
• Teisėjas ryšiams su dalyviais – Donatas Liesis 
• LASF Techninis delegatas – Saulius Stanaitis 
• Techninės komisijos teisėjas – Algirdas Budėjus 

 

4. LARČ SKK pirminiko kandidatūros patvirtinimas. 

Svarstyta: DŠ pasiūlė komiteto nariams tvirtinti 2022 metams LARČ SKK pirmininku Remigijų  

Bilevičių, sutikimas gautas. Tuo pačiu klausimu, DŠ siūlo teikti prašymą Tarybai, jog šios pareigybės alga 

būtų apmokama iš LASF, kadangi kaip ir Stebėtojas, taip ir SKK pirmininkas yra rekomenduojamas ir 

skiriamas RK, o tvirtinamas Tarybos. Tačiau Stebėtojui alga moką LASF, o SKK pirmininkui 

Organizatorius, nors šios dvi pareigybės atstovauja LASF ir teikia RK vertinimą ir ataskaitą dėl varžybų 

 
Siūlyta: Patvirtinti Remigijų Bilevičių 2022 metais LARČ SKK pirmininku ir teikti prašymą LASF dėl 

SKK pirmininko algos mokėjimo. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Patvirtinti Remigijų Bilevičių 2022 metais LARČ SKK pirmininku ir teikti prašymą LASF 

dėl SKK pirmininko algos mokėjimo. 

 

5. LMRČ ir LARSČ SSK pirmininko skyrimo tvarkos pakeitimas ir kandidatūros teikimas. 

Svarstyta: DŠ pasiūlė teikti prašymą LASF Tarybai dėl to, jog nuo šio sezono LMRČ ir LARSČ SKK 

pirmininką skirtų RK. Pagal LASVOVT Priedą Nr. 10 SKK pirmininkai skiriami „Disciplinos komitetas - 

A ir B lygos varžybom. Organizatorius - C lygos varžybom“. Tačiau įvertinus tai, jog pagal LASF T-2022 

ir FIA RRSR 2022 SKK gauna didesnius įsipareigojimus ir atsakomybę, todėl reikėtų, jog šią poziciją 

skirtų taip pat RK. Taip bus išlaikomas taisyklių vienodas taikymas ir nenutolstama tarp čempionatų 

lygių. DŠ informavo, jog šiai pareigybei skirtų Tadą Vasiliauską eiti SKK priminko pareigas LMRČ ir 

LARSČ varžybose (sutikimas gautas).  

 

Siūlyta: Teikti prašymą Tarybai dėl LASVOVT Priedo Nr.10 korekcijos, Tado Vasiliausko skyrimu  



SKK pirmininku LMRČ ir LARSČ 2022 metų sezonui ir teikti prašymą LASF dėl SKK pirmininko algos 

mokėjimo. 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Teikti prašymą Tarybai dėl LASVOVT Priedo Nr.10 korekcijos, Tado Vasiliausko 

skyrimu SKK pirmininku LMRČ ir LARSČ 2022 metų sezonui ir teikti prašymą LASF dėl SKK 

pirmininko algos mokėjimo. 

 

 
 
Posėdis paskelbtas baigtu. 
 
Protokolo lapų – 3 lapai. 

 
Posėdžio pirmininkas: Darius Šileikis 

 
Posėdžio sekretorius: Edvinas Vašteris 
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