
 

    

  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJAS  
KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS Nr. 3 
  

2022-11-07/09 
 Kaunas  

  
Kitų sporto šakų komiteto posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis (nuotoliniu būdu). 

Posėdis pradėtas 2022-11-07 d. 10:26 val., baigtas 2022-11-09 d. 15:00 val.  
  
Dalyvavo:   
LASF generalinis sekretorė: Rasa Jakienė; 
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas: Silverijus Lapėnas;  
Kitų sporto šakų komiteto nariai: Audrius Kliminskas, Tadas Zdanavičius, Saulius 

Stanaitis, Gediminas Šliumpa, Romualdas Mažuolis. 
Nedalyvavo: Paulius Skarbalius. 
 
Posėdžio pirmininkas: Silverijus Lapėnas  
Posėdžio sekretorius: Rasa Jakienė  
  
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas:  

 
1. KLAUSIMAS. Dėl 2022 m. Lietuvos automobilių Street Race čempionato rezultatų 

patvirtinimo. 
Pirmininkas informavo, kad preliminarūs 2022 m. Lietuvos automobilių Street Race 

čempionato rezultatai jau kuris laikas paskelbti www.lasf.lt.  Atsižvelgiant į gautas pastabas jie buvo 
pakoreguoti ir patikslinti. Pažymėta, kad skaičiuojant rezultatus reikėjo papildomo išaiškinimo dėl 
N-1 formulės taikymo. Skaičiuojant rezultatus iš dalyvio dalyvautų įskaitinių  etapų buvo 
išminusuotas vienas prasčiausio įskaitinio etapo rezultatas. Dalyvis turėjo sudalyvauti ne mažiau nei 
trijuose įskaitiniuose etapuose, kad gautų metinę įskaitą.   

 
Siūloma: patvirtinti 2022 m. Lietuvos automobilių Street Race čempionato rezultatus.  

 
Bendru nutarimu siūlymui pritarta.   
 
Nutarta: patvirtinti 2022 m. Lietuvos automobilių Stret Race čempionato rezultatus.  
 
 

2. KLAUSIMAS. Dėl 2022 m. Lietuvos automobilių Slalomo čempionato rezultatų 
patvirtinimo. 

Pirmininkas informavo, apie situaciją susidariusią Lietuvos automobilių slalomo 
čempionato Jaunimo klasėje. Reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į posėdžio metu priimtą nutarimą 
įtraukti į čempionatą Kornelijų Poškų ne Ekrosas komandos sudėtyje, o kaip su asmenine metine 
licencija, - pirmininko iniciatyva perskaičiuoti preliminarūs Lietuvos automobilių Slalomo 



 

    

čempionato rezultatai, kurie 2022.10.28 buvo paskelbti www.lasf.lt.  apsvarstyti šio posėdžio 
pradžioje. Nustatyta, kad 2022 m. Lietuvos automobilių Slalomo čempionatas visose  klasėse įvyko.  

Siūloma: patvirtinti 2022 m. Lietuvos automobilių Slalomo čempionato rezultatus.  
 
Bendru nutarimu siūlymui pritarta.   
 

Nutarta: patvirtinti 2022 m. Lietuvos automobilių Slalomo čempionato rezultatus.  
 

 
 
Viso protokolo su priedais lapų: 2 
Priedai  
1. 2022 m. Lietuvos automobilių Street Race čempionato rezultatai 
2. 2022m. Lietuvos automobilių Slalomo čempionato rezultatai.  
  
 
 
Posėdžio pirmininkas  Silverijus Lapėnas  
  
 
 
Posėdžio sekretorius     Rasa Jakienė  


