Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF žiedo komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-07/01
2022-07-05

LASF žiedo komiteto posėdis pravestas LASF patalpose, Savanorių g. 56, Kaunas, pradėtas 2022-0705 (antradienį) 18.00 val., baigtas 19.30 val.

Dalyvavo:
Pirmininkė – Inga Kačinskienė
Nariai – Haris Aleksandravičius, Ugnė Rukšėnaitė, Andrius Jasioniauskas, Marius Mikuševičius
LASF prezidentas– Egidijus Janavičius
LASF generalinė sekretorė – Rasa Jakienė

Posėdžio pirmininkas – Inga Kačinskienė
Posėdžio sekretorius – Inga Kačinskienė

Nedalyvavo: komiteto narys Remigijus Antanavičius, Darius Jonušis (kviestinis svečias). Kvorumas
balsavimui yra.

I.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti Žiedo komiteto posėdžio darbotvarkę:
1. LASF žiedo komiteto pozicijos ir tolimesnių veiksmų numatymas dėl gauto Dariaus Jonušio
laiško bendruomenei (priedas nr. 1).
2. Sportininko Antano Bareikio kreipimosi dėl „D“ kategorijos licencijos išdavimo svarstymas.
3. Sauliaus Vilčinsko nelegaliai organizuojamų varžybų Lietuvoje ir Latvijoje klausimas.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: patvirtinti LASF žiedo komiteto posėdžio darbotvarkę:
1. LASF žiedo komiteto pozicijos ir tolimesnių veiksmų numatymas dėl gauto Dariaus Jonušio
laiško bendruomenei (priedas nr. 1).
1

2. Sportininko Antano Bareikio kreipimosi dėl „D“ kategorijos licencijos išdavimo svarstymas.
3. Sauliaus Vilčinsko nelegaliai organizuojamų varžybų Lietuvoje ir Latvijoje klausimas.

II.

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. LASF žiedo komiteto pozicijos ir tolimesnių veiksmų numatymas dėl gauto Dariaus Jonušio
laiško bendruomenei.
Bendrais bruožais aptarta Dariaus Jonušio laiške išsakyta pozicija LASF Žiedo komiteto atžvilgiu,
palyginimas laiškas bendruomenei su Dariaus Jonušio kreipimusi į LASF Etikos komisiją 2020-ais
metais. Aptariama komunikacija su organizatoriumi, jo paties pasisakymai „Aurum 1006 km
Community” grupėje „Facebook“ socialiniame tinkle. Taip pat, aptartos galimos interpretacijos
komiteto narių (Hario Aleksandravičiaus) pasidalinto įrašo „Facebook“ asmeninėje paskyroje, kaip
galima buvo suprasti ir ką komiteto narys norėjo pasakyti. Manoma, kad siekiant reabilituoti
komiteto vardą, reiktų pateikti bendruomenei (klubams – nariams, kitiems komitetams) pateikti
argumentuotą atsakymą, tuo pačiu parengiant informaciją ir LASF Etikos ir Drausmės komisijai dėl
šmeižto ir spaudimo komitetui. Tai numatoma padaryti po „Aurum 1006 km powered by Hankook”
lenktynių. Apsvarstytas ir ankstesnis kreipimasis į LASF Etikos ir drausmės komisiją dėl D. Jonušio
elgesio 2020 metais, kuomet LASF Etikos ir Drausmės komisija pateikė atsakymą interesantui (kad
komitetas pažeidimų nepadarė), tačiau nepateikė jokio atsakymo į Žiedo komiteto kreipimąsi.
Pateikus papildomam nagrinėjimui, buvo pateiktas atsakymas, kad taikoma senatis. Aptariama, kad
reiktų teisininko išaiškinimo šiuo klausimu.
SIŪLYTA: Po „Aurum 1006 km powered by Hankook” lenktynių parengti ir pateikti atsakymą
bendruomenei bei medžiagą LASF Etikos ir Drausmės komisijai.
BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai
NUTARTA: Po „Aurum 1006 km powered by Hankook” lenktynių parengti ir pateikti atsakymą
bendruomenei bei medžiagą LASF Etikos ir Drausmės komisijai.

SIŪLYTA: Kreiptis į LASF Etikos ir Drausmės komisiją, kad pateiktų teisininko išvadą dėl atmesto
prašymo papildomai išnagrinėti 2020 metų įvykius.
BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai

2

NUTARTA: Kreiptis į LASF Etikos ir Drausmės komisiją, kad pateiktų teisininko išvadą dėl atmesto
prašymo papildomai išnagrinėti 2020 metų įvykius.

2. Sportininko Antano Bareikio kreipimosi dėl „D“ kategorijos licencijos išdavimo svarstymas.
Aptartas gautas sportininko Antano Bareikio prašymas suteikti „D“ kategorijos licenciją tam, kad
galėtų startuoti Lietuvos žiedinių lenktynių čempionate. Aptartos dalyvio charakteristikos, gauti
atsiliepimai iš organizatorių bei su juo dirbusių kitų sportininkų. Siūloma leisti sportininkui startuoti
čempionato varžybose, stebint komisarams ir varžybų vadovui, po renginio aptariant sportininko
elgesį trasoje.
SIŪLYTA: leisti sportininkui startuoti čempionato varžybose, stebint komisarams ir varžybų vadovui,
po renginio aptariant sportininko elgesį trasoje.
BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai
NUTARTA: leisti sportininkui startuoti čempionato varžybose, stebint komisarams ir varžybų
vadovui, po renginio aptariant sportininko elgesį trasoje.

3. Sauliaus Vilčinsko nelegaliai organizuojamų varžybų Lietuvoje ir Latvijoje klausimas.
Trumpai generalinė sekretorė Rasa Jakienė nusakė situaciją dėl Sauliaus Vilčinsko, kuris
prisidengdamas treniruotėmis, daro nelegalias varžybas. Prezidentas Egidijus Janavičius papildė, kad
laukiama medžiagos ir oficialaus rašto iš Latvijos dėl ir ten suorganizuotų nelegalių, su niekuo
nederintų varžybų. Taip pat, papasakojo apie tai, kad organizatorius teigė darysiąs mėgėjiškas
varžybas. Pagal LASVOT, „mėgėjiškomis“ traktuojamos tokios varžybos, kurių vidutinis greitis
nesiekia 50 km / h. Kadangi turimi duomenys rodo, kad greitis buvo kur kas didesnis, varžybos negali
būti laikomomis mėgėjiškomis. Generalinė sekretorė informavo, kad ir kitų sporto šakų komitetas
linkęs įvertinti Sauliaus Vilčinsko ir jo atstovaujamo LASF nario elgesį. Savo ruožtu, LASF Žiedo
komitetas linkęs palaukti oficialios medžiagos, įvertinus šio asmens ir jo klubo elgesį, teikti siūlymus
dėl nuobaudų skyrimo. Siūloma sulaukti medžiagos, oficialaus rašto ir vertinti Sauliaus Vilčinsko
elgesį, susijusį su žiedinėmis lenktynėmis ir jų organizavimu.
SIŪLYTA: Sulaukti medžiagos, oficialaus rašto ir vertinti Sauliaus Vilčinsko elgesį, susijusį su
žiedinėmis lenktynėmis ir jų organizavimu.
BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai

3

NUTARTA: Sulaukti medžiagos, oficialaus rašto ir vertinti Sauliaus Vilčinsko elgesį, susijusį su
žiedinėmis lenktynėmis ir jų organizavimu.

Protokolo lapų 4.
Posėdžio pirmininkas Inga Kačinskienė
Posėdžio sekretorė Inga Kačinskienė
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