
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KROSO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS Nr. 2022-03/02 

 
2022-03-25 

 
Kroso komiteto pravestas el. ryšio priemonėmis, posėdis pradėtas 2022-03-25 d. 18:00 

val., baigtas 2022-03-25 d. 19:00 val. 
Dalyvavo: 
LASF Prezidentas: Egidijus Janavičius. 
Kroso komiteto nariai: Raimundas Kukenys, Remigijus Bilevičius, Saulius Valiukas, 

Saulius Žunda, Mantas Zepčiukas, Aurimas Šidlauskas.  
Nedalyvavo: Ramūnas Vaitkūnas. 
 
Posėdžio pirmininkas: Raimundas Kukenys 
Posėdžio sekretorius: Saulius Valiukas 

 
Darbotvarkės klausimai: 

1. KLAUSIMAS. Dėl 2022 m Lietuvos automobilių kroso reglamento punktų 10.3 
ir 10.4 korekcijos. 
2. KLAUSIMAS. Dėl techninių reikalavimų automobilių klasėms Junior 1000 ir 
„Yaris Cup“ suvienodinimo. 
3. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos autokroso pirmenybių pavadinimo keitimo. 
 

Sprendimų priėmimas 
 
1. KLAUSIMA. Dėl 2022 m Lietuvos automobilių kroso reglamento punktų 10.3 ir 

10.4 korekcijos. 

Metiniai sportininkų apdovanojimai ateityje planuojami vykdyti visų disciplinų kartu. Taip 
pat yra neatsiimtų iki šiol apdovanojimų, kurie teikiami 4-6–oms vietoms. 

Siūloma: pakeisti 2022 m Lietuvos automobilių kroso reglamento punktą 10.3: 
Galutinėje čempionato įskaitoje I-III vietos prizininkai apdovanojami LASF įsteigtais 

medaliais, diplomais ir trofėjais. Jeigu klasėje metinę klasifikaciją gavo 10 ir daugiau dalyvių, 
diplomais ir trofėjais apdovanojami ir IV-VI vietas užėmę sportininkai. 

10.4. punktą: 
Komandos prizininkės galutinėje čempionato įskaitoje, užėmusios I-III VI vietas 

apdovanojamos LASF diplomais ir trofėjais. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: pakeisti 2022 m Lietuvos automobilių kroso reglamento punktą 10.3: 
Galutinėje čempionato įskaitoje I-III vietos prizininkai apdovanojami LASF įsteigtais 

medaliais, diplomais ir trofėjais. Jeigu klasėje metinę klasifikaciją gavo 10 ir daugiau dalyvių, 
diplomais ir trofėjais apdovanojami ir IV-VI vietas užėmę sportininkai. 



 

10.4. punktą: 
Komandos prizininkės galutinėje čempionato įskaitoje, užėmusios I-III VI vietas 

apdovanojamos LASF diplomais ir trofėjais. 

 
2. KLAUSIMAS. KLAUSIMAS. Dėl techninių reikalavimų automobilių klasėms 

Junior 1000 ir „Yaris Cup“ suvienodinimo. 
 
Siūloma: atlikti pakeitimus Junior 1000 klasės automobilių techniniuose reikalavimuose, 

kad jie atitiktų „Yaris Cup“ klasės techninius reikalavimus. 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: atlikti pakeitimus Junior 1000 klasės automobilių techniniuose 

reikalavimuose, kad jie atitiktų „Yaris Cup“ klasės techninius reikalavimus. 
 
3. KLAUSIMAS. Dėl Lietuvos autokroso pirmenybių pavadinimo keitimo. 
 
Siūloma: pakeisti pavadinimą: Lietuvos automobilių kroso pirmenybės 
į: Lietuvos automobilių kroso B-lygos čempionatas. 
 
 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
 
Nutarta: pakeisti pavadinimą: Lietuvos automobilių kroso pirmenybės 
į: Lietuvos automobilių kroso B-lygos čempionatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 2 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Raimundas Kukenys 
 
Posėdžio sekretorius   Saulius Valiukas 


