
 

    

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJAS  
4x4 KOMITETO POSĖDŽIO  

PROTOKOLAS Nr. 1 
  

2022-11-14 
 Kaunas  

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

Posėdis pradėtas 2022-11-14 d. 15:13 val., baigtas 2022-11-14 d. 19:10 val.  
  
Dalyvavo:   
LASF generalinis sekretorė: Rasa Jakienė; 
4x4 komiteto pirmininkas: Vaidotas Paškevičius;  
4x4 komiteto nariai: Tomas Gužauskas, Jurijus Kovalenka, Romualdas Mažuolis, Šarūnas 

Liesis.  
Nedalyvavo: Mantas Požeckas. 
 
Posėdžio pirmininkas: Vaidotas Paškevičius   
Posėdžio sekretorius: Rasa Jakienė  
  
Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas:  

 
1. KLAUSIMAS. Dėl 2022 m. Lietuvos automobilių Bekelės čempionato rezultatų 
patvirtinimo. 
Pirmininkas pristatė 2022 m. Lietuvos automobilių Bekelės čempionato rezultatus: TR1, 

TR2 ir TR3 klasių, kurie parengti pagal čempionato reglamentą.  
 
Siūloma: patvirtinti 2022 m. Lietuvos automobilių Bekelės čempionato rezultatus.  
 
Bendru nutarimu siūlymui pritarta.   
 
Nutarta: patvirtinti 2022 m. Lietuvos automobilių Bekelės čempionato rezultatus.  
 
 

2. KLAUSIMAS. Dėl 2022 m. Lietuvos Baja Čempionato ir Taurės rezultatų 
patvirtinimo. 
Pirmininkas informavo, kad Lietuvos Baja Čempionatas SSV ir Car klasėse įvyko, dalyviai 

Čempionato paraiškas pateikė laiku. Informuota, kad sudėtingesnė situacija susidarė Lietuvos Baja 
Taurės varžybų Adventure klasės įskaitoje, kurioje varžybose dalyvavo nemažai dalyvių, tačiau 
paraiškas pateikė tik dalis. 

 
Pristatyti trys variantai balsavimui. 

1 variantas. Rezultatai suvesti visų dalyvių, jei dar dabar leistume pateikti paraiškas ir apmokėti 
mokesčius dalyviams, kurie dalyvavo ne mažau nei trijuose etapuose ir jeigu nežiūrėtume į paraiškos 
pateikimo datą, ir taikytume formulę N-1.  



 

    

2 variantas.  Rezultatai suvesti dalyvių, kurie pateikė paraiškas liepos mėn., prieš  trečią Taurės 
etapą. Rezultatai skaičiuoti nuo to momento, kuomet pateikta paraiška, t.y. nuo trečio (Varėnos 
etapo), taikant N-1, neskaičiuojant 1 ir 2 etapų rezultatų, kol nebuvo pateiktų paraiškų. Šie etapai 
pažymėti žalia spalva. Ir šioje suvestinėje yra tik du dalyviai, kurie dalyvavo trijuose etapuose ir 
gauna metinę įskaitą (Aškelėnas -1 vieta, Venclovas -2 vieta). P. Sviklas gavosi, kad dalyvavo tik 
dviejuose etapuose ir iš metinės įskaitos iškrenta, nes  2 et. nesiskaičiuoja. 

3 variantas. Šis variantas panašus į 2 variantą, tik rezultatai būtų skaičiuojami nuo  1-ojo etapo visų 
pateikusių paraiškas dalyvių, nekreipiant dėmesio į paraiškos pateikimo ir apmokėjimo datą. Tuomet 
gauname, kad P. Sviklas būtų dalyvęs -3 etapuose ir jam, kaip ir kitiems 2-iems dalyviams būtų 
galima taikyti N-1.  

Balsuota už 2 variantą - keturi.  
 

 
Nutarta: patvirtinti 2022 m. Lietuvos Baja Čempionato ir Taurės rezultatus.  
 

 
 
Viso protokolo be priedų lapų: 2 
 
Priedai  
1. 2022 m. Lietuvos automobilių Bekelės čempionato rezultatai:TR1,  TR2, TR3 
2. 2022m. Lietuvos Baja Čempionato ir Taurės rezultatai: SSV,CAR, Adventure klasių.   
  
 
 
 
Posėdžio pirmininkas  Vaidotas Paškevičius  
  
 
 
Posėdžio sekretorius     Rasa Jakienė  
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