
                                                                           
 

LIETUVOS MINI RALIO ČEMPIONATO IV ETAPAS  “MMT TAURĖ 2022” 

 

Data / Date:  27.08.2022                     Laikas / Time: 20:55 h 

Tema / Subject: Komisaro sprendimas No.1                   Dokumento nr. / Document . No: 2.2 

Nuo / From:   Sporto komisarų kolegijos pirmininko 

Kam / To:  #17, Gytis Stalerūnas, Vytis Pauliukonis (Kauno autoklubas) 

Lapų skaičius / Number of Pages: 1                     Priedai / Attachments: - 

 

Sporto komisarų kolegijos pirmininkas, gavęs komunikaciją iš varžybų vadovo (dokumento nr. 3) bei 
techninės komisijos pirmininko bei pasikvietęs ekipažą #17 (kvietimo nr. 1) ir išklausęs jų situacijos 
paaiškinimo, įvertino gautą informaciją ir nusprendė, jog: 

Faktas:  Ekipažas atvyko į techninę komisija ne jam paskirtu laiku bei vienas iš ekipažo narių nepagarbiai 
bendravo su techninės komisijos pirmininku. 

Pažeidimas: Pažeistas 2022 m. Lietuvos ralio taisyklių 34.1.1. punktas bei Etikos ir drausmės kodekso 8 
straipsnio 1 punktas. 

Sprendimas: Skiriama piniginė 1020 € bauda ekipažui #17, Gytis Stalerūnas, Vytis Pauliukonis (Kauno 
autoklubas), vadovaujantis LASK ir ISC punktais 11.9.1, 11.9.3.a, 11.9.3.f, 12.3.1, 12.4.1.c. 850 € piniginės 
baudos dydžio įvykdymą atidėti iki sekančio, tokio pat pažeidimo pasikartojimo bet kokiose varžybose, 
kurios yra įtrauktos į 2022 m. Lietuvos automobilių sporto federacijos oficialų varžybų kalendorių. 

Priežastis: Ekipažų nariai, jų komandos atstovai ir kiti su ekipažu susiję asmenys privalo paisyti ir laikytis 
Etikos ir drausmės kodekso reikalavimų, Lietuvos automobilių ralio taisyklių nuostatų ir bendrauti su visais 
varžybų dalyviais, įskaitant oficialius asmenis, varžybas aptarnaujantį personalą ir kolegomis sportininkais,  
etiškai ir pagarbiai. Ruošiantis varžyboms ir per varžybas ekipažai patiria didelį stresą ir įtampą, tačiau tai 
jokiu būdų nesuteikia jiems teisės nepagarbiai, necenzūriška leksika bendrauti su oficialiais varžybų 
asmenimis. Lygiai tokios pat nuostatos ir reikalavimai keliami ir teisėjams bei oficialiems asmenims 

Pareiškėjui/ekipažui primenama: 

Piniginė bauda (170 €) privalo būti sumokėta pavedimu į Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) 
sąskaitą LT15 7300 0100 0224 6403 

Pareiškėjui primenama, dėl teisės teikti apeliaciją, laikantis FIA Tarptautinio Sporto Kodekso 15 bei 
Lietuvos automobilių sporto kodekso 15 straipsnio nuostatų reikalavimų [taip pat ir FIA teismo ir 
drausminių taisyklių 9.1.1 straipsnio nuostatų].  

 

 

Tadas VASILIAUSKAS 

SKK pirmininkas /Chairman of the Stewards 

 

 

                  

 

Gauta pareiškėjo: 
 
Vardas, pavardė          ………………………………………………………… 
 
Pareigos                       ………………………………………………………… 
 
Parašas:              ………………………………………………………… 
 
Data: …………………..  Laikas: …………………….. 


