
 
 

Lietuvos Automobilių Sporto Federacija 

LASF Ralio komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-06 

2022-03-30 
 

LASF Ralio komiteto (RK) posėdis pradėtas 2022-03-30 d. (trečiadienis) 18:00 val., el.ryšio priemonėmis 

(Google Meet platforma), baigtas 19.50 val.  
 

 

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

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

Algirdas Bilevičius (AB) (savo balsą pranešė mob.telefonu prieš posėdį) 

Taip pat dalyvavo: Arturas Gailius (AG), Kastis Torrau (KT). 
 

Posėdžio pirmininkas: Darius Šileikis 

Posėdžio sekretorius: Edvinas Vašteris 
 

Darbotvarkės klausimai: 
1. 2022 metų LARČ stebėtojo kandidatūros patvirtinimas. 

Klausimų nagrinėjimas: 
1. 2022 metų LARČ stebėtojo kandidatūros patvirtinimas. 

Svarstyta: Ralio Komitetas (RK) iškėlė dvi kandidatūras užimti 2022 metų sezono LARČ stebėtojo 

pareigas – AG ir KT. Posėdžio metu diskutuota dėl esminių punktų - jog gerinti visų trijų Lietuvoje 

vykstančių ralio čempionatų kokybiškumą. Tačiau, dažnu atveju Lietuvoje yra susiduriama, jog stebėtojo 

ataskaita yra suprantama kaip kritika, o ne kaip rekomendacijos kitais metais padaryti geriau. O jeigu 

organizatorius visgi padaro klaidų organizuojant varžybas, už tai turi būti prisiimta atsakomybė, o ne 

vengti ir permesti tą kaltę teisėjams, partneriams, komandos daliai, federacijai ar tiesiog tai apibūdinti kaip 

force majeure. Visa tai, stebėtojo darbas, yra tam, kad lenktynininkai, žiūrovai, personalas, žiniasklaidos 

atstovai, vietiniai asmenys ir kiti aplinkiniai asmenys gautų kaip įmanoma geriausią produktą, emocijas, 

pagalbą, informaciją ir, svarbiausia, jog aplinka kurioje lenktyniaujama būtų kaip įmanoma saugesnė. 

Tačiau, norint, jog tai įvyktų, stebėtojo įsitraukimas turi būti platesnis ir prieinamesnis. Stebėtojo 

darbas prasideda nuo tada, kai pagal LASVOVT Priedą Nr. 9 organizatorius turi pateikti Papildomus 

Nuostatus federacijai (Ne vėliau nei 40 kalendorinių dienų iki varžybų datos) ir iki stebėtojo varžybų 

ataskaitos pateikimo dienos. 

DŠ pabrėžė, jog norint kelti visų trijų Lietuvos automobilių ralio čempionatų lygį, stebėtojo 

pareigybė yra būtina visuose čempionatuose. Tam, kad kelti LARSČ ir LMRČ etapų kokybinį lygį 

stebėtojo pareigybė šiuose etapuose netgi reikalingesnė, nei ji yra LARČ. Tai yra Lietuvos ralio 

čempionatų piramidė ir organizatoriai, kurie tikėtina siekdami augti, norės organizuoti LARČ etapą turi 

būti tam pasirengę. Tam, jog tai įvyktų, stebėtojai, kurie jau turi patirties aukščiausiame Lietuvos ralio 

čempionate, turi pradėti dirbti ir LARSČ, ir LMRČ. Stebėtojai tai yra asmenys, kurie turi didžiulę patirtį 

visame automobilių sporte, o jų patarimai, objektyvus kritiškumas, įžvalgos tik padės augti naujiems 

organizatoriams ir tokiu būdu būtų tiek iškeliamas Lietuvos automobilių ralio čempionatų lygis, tiek 

sukuriama nenutrūkstama organizatorių piramidės grandinė. 



DŠ pasiūlė teikti prašymą ir siūlymą LASF Tarybai, dėl LASVOVT pakeitimų, kurie užtikrintų 

būtent ankščiau paminėtus punktus, t.y. stebėtojų patvirtinimas LARČ, LARSČ ir LMRČ. Šiuo metu 

LASVOVT  VI skyriaus, 25 straipsnio, 2 punkto, 11 papunktis numato, jog A, B, C čempionatuose 

Komitetas gali siūlyti LASF Tarybai skirti du stebėtojus. Kadangi ralyje, tarp visų automobilių sporto 

disciplinų, dirba daugiausiai teisėjų ir etapas vykdomas itin dideliame geografiniame regione, RK numato 

tai kaip būtinybė, jog LASF stebėtojai būtų numatomi visuose čempionatuose. 

Siūlyta: Kreiptis į LASF Tarybą dėl: 

1. Arturo Gailiaus ir Kasčio Torrau, kaip LASF stebėtojų, rekomendacija patvirtinimui LARČ, 

LARSČ ir LMRČ 2022 metų varžyboms. 

2. Pagal LASVOVT Priedą Nr. 10 - A, B, C ralio čempionatuose LASF Stebėtojas būtų 

privalomas. LARČ – 2 stebėtojai, LARSČ – 1 arba 2 stebėtojai (priklausomai nuo to ar vyksta 

etapas kartu su LARČ/LMRČ), LMRČ – 1 arba 2 stebėtojai (priklausomai nuo to ar vyksta 

etapas kartu su LARSČ). 

Balsuota: UŽ - vienbalsiai 

Nutarta: Kreiptis į LASF Tarybą dėl: 

1. Arturo Gailiaus ir Kasčio Torrau, kaip LASF stebėtojų, rekomendacija patvirtinimui 

LARČ, LARSČ ir LMRČ 2022 metų varžyboms. 

2. Pagal LASVOVT Priedą Nr. 10 - A, B, C ralio čempionatuose LASF Stebėtojas būtų 

privalomas. LARČ – 2 stebėtojai, LARSČ – 1 arba 2 stebėtojai (priklausomai nuo to ar 

vyksta etapas kartu su LARČ/LMRČ), LMRČ – 1 arba 2 stebėtojai (priklausomai nuo 

to ar vyksta etapas kartu su LARSČ). 

 
 
Posėdis paskelbtas baigtu. 
 
Protokolo lapų – 2 lapai. 

 
Posėdžio pirmininkas: Darius Šileikis 

 
Posėdžio sekretorius: Edvinas Vašteris 
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