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2015 10 02 
Vilnius 

 
Žiedo komiteto posėdis ryšio priemonėmis (el.paštu) pradėtas 2015.09.30 14:00 val., baigtas 
2015.10.02 d. 17:00 val. 
 
Dalyvavo:  komiteto pirmininkas Rimvydas Agurkis, komiteto nariai Giedrius Čenkus, Linas 
Ramoška, Mindaugas Buguševičius. 
Nedalyvavo: komiteto narys Domas Zinkevičius. 
 
Posėdžiui pirmininkavo: Rimvydas Agurkis. 
 

Darbotvarkė: 1. 2015 metų Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių 
lenktynių čempionatų rezultatų tvirtinimas. 
  2. 2015 metų Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių 
lenktynių “Čempionų” ir “Nugalėtojų” statusų išaiškinimas.  

  3. 2015 metų Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių 
lenktynių sezono uždarymo ir apdovanojimų ceremonijos organizavimas. 
  4. Preliminaraus 2016 metų žiedinių lenktynių kalendoriaus tvirtinimas. 
  5. 2016 metų Lietuvos žiedinių lenktynių pirmenybių organizatorius – 
reikalavimų nustatymas ir konkurso paskelbimas.  

 
 
Svarstyta:  1. 2015 metų Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių 
lenktynių čempionatų rezultatų tvirtinimas. Atsižvelgus į komiteto nario Mindaugo Boguševičiaus pastabas 
dėl Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato BALTIC OPEN klasės rezultatų neatitikimo užimtoms 
pozicijoms, patikslinti minėtos klasės rezultatai. 
 
Balsuota: Už  4, Prieš 0. 
 
  2. Remiantis 2014 metų “LASF Žiedo komiteto pranešimu dėl 2015 m. 
Lietuvos, Baltijos šalių ir ilgų distancijų žiedinių lenktynių čempionatų pravedimo, taškų skaičiavimo ir 
apdovanojimų”, Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių lenktynių “Čempionu” 
tampa lenktynininkai (ilgų distancijų lenktynėse komandos), kurių atitinkamoje klasėje viso sezono metu 
dalyvavo ne mažiau kaip 5 dalyviai. Jei viso sezono metu atitinkamoje klasėje dalyvavo mažiau nei 5 
dalyviai, suteikiamas “Nugalėtojo” titulas. 
 
Balsuota: Už  4, Prieš 0. 
  3. Organizuoti 2015 metų Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) 
automobilių žiedinių lenktynių sezono uždarymo ir apdovanojimų ceremoniją 2015 metų lapkričio mėnesio 
21 dieną, šeštadienį, 18 valandą laisvalaikio ir pramogų klube “NAUTILUS”, esančiame Kaune, Savanorių 
prospekte 124. 
 
Balsuota: Už  4, Prieš 0. 
 
  4. Preliminaraus 2016 metų žiedinių lenktynių kalendoriaus, suderinto su 
Pabaltijo žiedinių lenktynių organizatoriais, Latvijos bei Estijos federacijų žiedo komitetais, tvirtinimas: 
 
 
 
 



 
Balandžio 15-16 d. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių pirmenybių 1 etapas  
Balandžio 30- Gegužės 1 d., Latvija, Ryga. Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) 

automobilių žiedinių lenktynių čempionatų 1 etapas 
 

Gegužės 13-14 d. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių pirmenybių 2 etapas               
 Gegužės 21-22 d. Lietuva, Kačerginė. FASTLAP. 
 

Birželio 4-5 d. Lietuva, Kačerginė. Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių 
žiedinių lenktynių čempionatų 2 etapas 

Birželio 4-5 d. Lietuva, Kačerginė. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių pirmenybių 3 
etapas. 

Birželio 25 d. Estija, Parnu. FASTLAP. 
 

Liepos 2-3 d. Estija, Parnu. Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC) automobilių žiedinių lenktynių 
čempionatų 3 etapas,  

Liepos 2-3 d. Estija, Parnu. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių pirmenybių 4 etapas. 
Liepos 22-24 d. Lietuva, Palanga. 1000 km lenktynės.  
Liepos 22-24 d. Lietuva, Palanga. Lietuvos ir Baltijos šalių (BEC4H) automobilių žiedinių 

lenktynių čempionatų 3 etapas. 
Liepos 22-24 d. Lietuva, Palanga. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių pirmenybių 5 

etapas. 
Liepos 23 d. Latvija, Ryga. FASTLAP. 

 
Rugpjūčio 19-21 d. Latvija, Ryga. Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių 

žiedinių lenktynių čempionatų 4 etapas.  
Rugpjūčio 19-21 d. Latvija, Ryga. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių pirmenybių 6 

etapas. 
Rugpjūčio 27-28 d. Lietuva, Kačerginė. FASTLAP. 
Rugsėjo 24-25 d. Estija, Parnu. Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių 

žiedinių lenktynių čempionatų 5 etapas.  
 
Balsuota: Už  4, Prieš 0. 
 
  5. 2016 metų Lietuvos žiedinių lenktynių pirmenybių organizatoriui nustatyti 
reikalavimus (finansiniai pajėgumai, trasų parinkimas, startinio mokesčio dydžio „lubų“ nustatymas) ir 
paskelbti konkursą ne vėliau kaip 2015 metų lapkričio mėnesio 2 dieną. 
 
Balsuota: Už  4, Prieš 0. 
 
Nutarta:   

 
 1. Patvirtinti 2015 metų Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių 
lenktynių čempionatų rezultatus. 
 2. 2015 metų Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių lenktynių 
“Čempionu” tampa lenktynininkai (ilgų distancijų lenktynėse komandos), kurių atitinkamoje klasėje 
viso sezono metu dalyvavo ne mažiau kaip 5 dalyviai. Jei viso sezono metu atitinkamoje klasėje 
dalyvavo mažiau nei 5 dalyviai, suteikiamas “Nugalėtojo” titulas. 

3. Organizuoti 2015 metų Lietuvos ir Baltijos šalių (BaTCC+BEC4H) automobilių žiedinių 
lenktynių sezono uždarymo ir apdovanojimų ceremoniją 2015 metų lapkričio mėnesio 21 dieną, 
šeštadienį, 18 valandą laisvalaikio ir pramogų klube “NAUTILUS”, esančiame Kaune, Savanorių 
prospekte 124. 

 4. Patvirtinti preliminarų 2016 metų žiedinių lenktynių kalendorių. 
5. 2016 metų Lietuvos žiedinių lenktynių pirmenybių organizatoriui nustatyti reikalavimus 

(finansiniai pajėgumai, trasų parinkimas, startinio mokesčio dydžio „lubų“ nustatymas) ir paskelbti 
konkursą ne vėliau kaip 2015 metų lapkričio mėnesio 2 dieną. 

 
 
Posėdžio pirmininkas    Rimvydas Agurkis 
 
 


