
                                                                   
 
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

ŽIEDO KOMITETAS 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 2017-04 

 

2017-04-13 

Kaunas 

 
Žiedo komiteto posėdis pradėtas 2017-04-13 17:00 val., baigtas 19:00 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 generalinė sekretorė Renata 

Burbulienė. 

Nedalyvavo: 0. 

 

Posėdžiui pirmininkavo: Rimvydas Agurkis. 

 
Darbotvarkė:  

1. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato taisyklės, techniniai reikalavimai, pirmojo etapo 

papildomi nuostatai; 

2. Žiedinių lenktynių lygos: perspektyvos žemesnio lygio lenktynėms nei čempionatas, galimi 

organizatoriai; 

3. D kategorijos licencijų išdavimo tvarka žiedinėms lenktynėms - esamos tvarkos atitikimas šių dienų 

realijoms; 

4. Naujai priimti LASF įstatai, žiedo bendruomenės visuotinis susirinkimas, žiedo komiteto formavimas; 

5. „Algirdai racing team" iniciatyva ieškoti sąlyčio taškų rengiant bendras Baltijos šalių varžybas 

identiškais „Aquila Synergy“ automobiliais , koncepcija, technika ir perspektyvos; 

6. Virtualaus žiedinių lenktynių čempionato taisyklių projekto tvirtinimas; 

7. „Nemuno žiedo" būklė ir realios galimybės atsinaujinti; 

 

1. Svarstyta: Pasiruošimas Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatui - taisyklės, techniniai reikalavimai, 

pirmojo etapo papildomi nuostatai. Organizatorių paruošti dokumentai perduoti tvirtinti techninių 

reikalavimų bei teisėjų komitetams, LASF administracijai. 

 

Balsuota: už 5, prieš 0. 

Nutarta:  Patvirtinti Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato taisykles bei techninius 

reikalavimus. Pateikti šiuos dokumentus techninių reikalų, teisėjų komitetams bei lASF administracijai tvirtinti.    

 

2. Svarstyta: Žiedinių lenktynių lygos: perspektyvos žemesnio lygio lenktynėms nei čempionatas, galimi 

organizatoriai. Įtraukimas į žiedo komiteto veiklą. 

Balsuota: Svarstomas klausimas diskusinio pobūdžio, balsavimas nevykdomas.   

 

3. Svarstyta: D kategorijos licencijų išdavimo tvarka žiedinėms lenktynėms - esamos tvarkos atitikimas šių 

dienų realijoms. Diskutuota apie mokymų programų ir lenktynininkų ruošimo praktinę pusę. Simuliatorių 

akademijos ir mokymų programų prilyginimas dalyvavimui žemesnės lygos varžybose, siekiant gauti D 

kategorijos licenciją. Diskutuota apie galimybę suteikti automobilių sporto klubams LASF nariams 

organizuoti mokymus ir savarankiškai ruošti lenktynininkus, tokio paruošimo pripažinimo galimybės. 

Svarstyta spręsti šiuos klausimus žiedo bendruomenės susirinkime 



Balsuota: Už: 5, prieš: 0. 

Nutarta: Iškelti ir svarstyti šį klausimą visuotinio žiedo bendruomenės susirinkimo metu. 

 

4. Svarstyta: Naujai priimti LASF įstatai, žiedo bendruomenės visuotinis susirinkimas, žiedo komiteto 

formavimas. Svarstytas visuotinio susirinkimo planas ir programa, kokią informaciją reiktų pateikti ir kaip 

tą padaryti. Iškelti žiedo komiteto formavimo klausimą. Numatyti susirinkimo datą.  

Balsuota: Už 5, prieš 0. 

Nutarta: Sulaukus naujų LASF įstatų užregistravimo Registrų centre, sušaukti visuotinį žiedo bendruomenės 

susirinkimą aptartiems klausimams išspręsti bei naujo žiedo komiteto suformavimui. 

 

5. Svarstyta: „Algirdai racing team" iniciatyva ieškoti sąlyčio taškų rengiant bendras Baltijos šalių varžybas 

identiškais „Aquila Synergy“ automobiliais , koncepcija, technika ir perspektyvos. 

Balsuota: Už 5, prieš 0. 

Nutarta: Pagal galimybes padėti plėtojant ir pristatant šią idėją žiedinių lenktynių dalyvių tarpe. 

 

6. Svarstyta: Virtualaus žiedinių lenktynių čempionato taisyklių projekto tvirtinimas; 

Balsuota: Už 5, prieš 0. 

Nutarta: Patvirtinti virtualaus žiedinių lenktynių čempionato taisyklių projektą. 

 

7. Svarstyta: „Nemuno žiedo" būklė ir realios galimybės atsinaujinti. Aptarta esama situacija, potencialios 

galimybės prisidėti prie trasos būklės gerinimo. Diskutuota apie galimybų formuoti iniciatyvinę grupę, 

sudarytą iš automobili ir, motociklų federacijų, kelininkų, architektų bei trasos valdytojų atstovų. 

 

Balsuota: Svarstomas klausimas diskusinio pobūdžio, balsavimas nevykdomas.  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Rimvydas Agurkis 

 

 

 


