
                                                                   
 
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

ŽIEDO KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 2017-02 

 

2017-01-19 

Kaunas 

 
Žiedo komiteto posėdis pradėtas 2017-01-19 19:00 val., baigtas 21:00 val. 

Vieta: LASF patalpos, esančios Savanorių pr. 56., Kaunas. 

 

Dalyvavo:  komiteto pirmininkas - Rimvydas Agurkis, komiteto nariai - Giedrius Čenkus, Kristijonas Vaičys, 

Inga Juškvičiūtė, Dainius Matijošaitis, LASF prezidentas Romas Austinskas, LASF viceprezidentas Jonas 

Dereškevičius. 

Nedalyvavo: 0. 

 

Posėdžiui pirmininkavo: Rimvydas Agurkis. 

 
Darbotvarkė:  

1. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato vykdymas – organizatorius, taisyklės, techniniai 

reikalavimai, automobilių klasės.  Aptarti ir patvirtinti taisykles, aptarti techninius reikalavimus, 

automobilių klases ir automobilių svorius. 

 

2. Lietuvos Endurance čempionato vykdymas. Žiedo komiteto 2017-01-05 dienos (protokolo Nr. 

2017-01) sprendimu, nutarta vykdyti čempionatą su etapu Kačerginės „Nemuno žiede“. Išplėstinio 

žiedinių lenktynių susirinkimo metu 2017-01-12 buvo pasiūlyta atlikti dalyvių apklausą.  Dalyvių 

apklausos organizavimas: 

- apklausos dalyvių sąrašo patvirtinimas; 

- apklausos klausimo suformavimas. 

 

 

1. Svarstyta:  

Žiedo komiteto 2016-11-22 dienos (protokolo Nr. 2016-01) sprendimu  nutarta: „Patvirtinti VšĮ „Fast lap 

events" Lietuvos Wolf Race žiedinių lenktynių čempionato organizatoriumi 2017 metų sezonui“. Žodiniu 

susitarimu, VšĮ „Fast lap events" pavesta vykdyti Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą jų iki šiol vykdytų 

Wolf Race lenktynių pagrindu. 

Taisyklės. Vykdyti Lietuvos Wolf Race žiedinių lenktynių čempionatą remiantis 2016 metų Wolf Race 

taisyklėmis. Taisykles paruošti ir paskelbti atskiru dokumentu. 

Techniniai reikalavimai. Vykdyti Lietuvos Wolf Race žiedinių lenktynių čempionatą remiantis 2016 metų Wolf 

Race techniniais reikalavimais. Techninius reikalavimus paruošti ir paskelbti atskiru dokumentu. 

Automobilių klasės – R1600, R2000, R3000, R3000+, Open. 

Open klasės formavimas. Siūloma suformuoti Open klasę, kurią sudaro rėminės, pusiau rėminės konstrukcijos 

automobiliai, neatitinkantys R klasių reikalavimų. Automobiliai klasifikuojami remiantis techninių reikalavimų 

komiteto vertinimo pagrindu.  Numatoma Open klasės dalyviams taikyti atitinkamus techninius ribojimus – 

svoris, padangų plotis, restriktorius ir panašiai. Open klasė startuoja kartu su R3000+ klase, vedant atskirą Open 

klasės įskaitą. Atsisakyti reikalavimo nustatyti Open klasės minimalų dalyvių skaičių ir leisti startuoti tiek 

automobilių, kiek užsiregistruos. Numatyti, kad Open klasė bus vykdoma tik pereinamuoju laikotarpiu, t.y. 2017 

metais. 



 

Balsuota: už 5, prieš 0. 

Nutarta: Vykdyti Lietuvos Wolf Race žiedinių lenktynių čempionatą remiantis 2016 metų Wolf Race 

taisyklėmis. Taisykles paruošti ir paskelbti atskiru dokumentu. 

Vykdyti Lietuvos Wolf Race žiedinių lenktynių čempionatą remiantis 2016 metų Wolf Race techniniais 

reikalavimais. Techninius reikalavimus paruošti ir paskelbti atskiru dokumentu. 

Suformuoti Open klasę atsisakant reikalavimo nustatyti minimalų dalyvių skaičių, leisti dalyviams 

startuoti kartu su R3000+ klase vedant atskirą Open klasės įskaitą, klasifikuoti automobilius remiantis 

techninių reikalavimų komiteto vertinimu, taikyti atitinkamus techninius ribojimus - svorį, padangų 

plotį, restriktorių ir panašiai. Open klasę vykdoma tik pereinamuoju laikotarpiu, t.y. 2017 metais. 

 

2. Svarstyta:  
Lietuvos Endurance čempionatas. Atlikti ilgų distancijų komandų apklausą, pateikti Lietuvos Endurance 

čempionato kalendorių:  

1 etapas: Kačerginė, Lietuva 2017.05.28, organizatorius VšĮ“Fast lap events“; 

2 etapas: Palanga, Lietuva 2017.07.20-22, organizatirus VšĮ“Promo events“; 

3 etapas: Parnu, Estija 2017.09.23-24, organizatirus VšĮ“Promo events“. 

 

Siekiant sužinoti ar dalyviai nori lenktynių Kačerginės „Nemuno žiedo“ trasoje, siūlomas toks apklausos 

variantas: 

Vykdyti Lietuvos Endurance Čempionatą ar ne. Pirmuoju atveju (TAIP) Lietuvos Endurance 

Čempionatas vyksta, antruoju atveju (NE) Lietuvos Endurance Čempionatas 2017 metais nevyksta ir 

įskaita BEC‘e nevedama. 

Numatyti komentaro skiltį šalia atsakymo laukų.  

 

Numatoma, kad apklausos rezultatai gali būti publikuojami viešai LASF puslapyje žiedo skiltyje. 

Numatoma apklausti dviejų paskutinių sezonų Endurance čempionato dalyvius. 

 

Balsuota: už 5 , prieš 0. 

Nutarta: Patvirtinti suformuotą klausimą „Vykdyti Lietuvos Endurance Čempionatą ar ne“, 

publikuoti apklausos rezultatus LASF puslapyje žiedo skiltyje. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Rimvydas Agurkis 

 

 


