
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
 

DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO 
PROTOKOLAS NR. 2015-2 

 
2015 m. birželio 4 d. 

Kaunas 
 

Drifto  komiteto posėdis pradėtas 2015-06-04 d. 20:00 val. baigtas 2015-06-04 d. 
21:30 val. Muitinės g. 1, Kaunas   

 
Dalyvavo:  
Komiteto pirmininkas: Antanas Kyguolis 
Komiteto nariai: Karolis Augustauskas, Andrius Miciūnas, Darius Balys, Romas 

Poškaitis. 
Svečiai: Mantas Kuzmarskis 
Posėdžio pirmininkas – Antanas Kyguolis. 
Posėdžio sekretorius – nerenkamas 
 
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. 
Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Drifto  komiteto (toliau-komitetas) darbotvarkę. 
Siūlyta: Patvirtinti LASF Komiteto posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta 
Nutarta: Patvirtinti LASF Komiteto posėdžio darbotvarkę: 
1. Įvykusio Autoplius Lietuvos drifto čempionato 2-ojo etapo aptarimas; 
2. Baudų sistemos aptarimas ir taikymas; 
3. D1sport organizuojamas Unlimdrift cup 1 etapo varžybų 2015 06 06 Kaune 

pritarimas; 
4. UAB Kofeinas organizuojamas Autoplius Lietuvos drifto čempionato 3-ojo etapo 

varžybų 2015-06-20/21 Klaipėdos mieste pritarimas; 
5. Greičio projektai organizuojamas EEDC 2 ir Autoplius Lietuvos drifto čempionato 

4-ojo etapo varžybų 2015 07 04 Kačerginės Nemuno žiede pritarimas;  
6. Lino Ramoškos samdymas kaip spaudos atstovo, kuris įsipareigoja rašyti 4 

straipsnius į mėnesį ir išplatinti spaudoje apie driftą Lietuvoje, prižiūrėti Facebook Autoplius 
Lietuvos drifto čempionatas paskyrą, www.drifting.lt puslapį, pastoviai atnaujinti juose informaciją. 
Mėnesinis atlygis 150 eur iš Drifto komiteto gautų paramų. 

 
II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas. 
 
1.KLAUSIMAS. Įvykusio Autoplius Lietuvos drifto čempionato 2-ojo etapo 

aptarimas. 
Komiteto susirinkime dalyvavo ir Mantas Kuzmarskis Greičio projektai atstovas, 

vienas iš šių varžybų organizatorių. Komitetas aptarė vykusias varžybas, nagrinėjo įvairius 
atsiliepimus gautus tiek iš varžybų dalyvių, svečių iš Latvijos ir žiūrovų.. Prieita išvada, jog 
varžybos nebuvo suorganizuotos maksimaliai gerai, netgi prasčiau nei praeitų metų to pačio 
organizatoriaus organizuotos būtent šios varžybos. Atstovas paaiškino jog taip įvyko dėl laiko 
trukumo ir per vėlai pradėtų organizacinių darbų.  

 
2.KLAUSIMAS. Baudų sistemos aptarimas ir taikymas. 
Aptartos esančios LDČ reglamente nustatytos baudos ir jų taikymas. 
Siūlyta: netaikyti baudų po paskutinių įvykusių varžybų, o per sekančias varžybas 

Brifingo metu garsiai įvardinti vairuotojus kuriem turėtų būti taikomos baudos. Siūlyta pagaminti 



„Gėdos lentą“ kuri būtu viešai publikuojama bei „gėdos“ lipdukus, kuriuos vairuotojai privalėtų 
lipdytis ant savo sportinės mašinos. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: netaikyti baudų po paskutinių įvykusių varžybų, o per sekančias varžybas 

Brifingo metu garsiai įvardinti vairuotojus kuriem turėtų būti taikomos baudos. Nutarta pagaminti 
„Gėdos lentą“ kuri būtu viešai publikuojama bei „gėdos“ lipdukus, kuriuos vairuotojai privalėtų 
lipdytis ant savo sportinės mašinos. 
 

3.KLAUSIMAS. D1sport organizuojamas Unlimdrift cup 1 etapo varžybų 2015 
06 06 Kaune pritarimas. 

 Siūlyta: pritarti D1sport organizuojamam Unlimdrift cup 1 etapo varžybų 2015 06 06 
Kaune. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti D1sport organizuojamam Unlimdrift cup 1 etapo varžybų 2015 06 06 

Kaune. 
 
4.KLAUSIMAS. UAB Kofeinas organizuojamas Autoplius Lietuvos drifto 

čempionato 3-ojo etapo varžybų 2015 06 20-21 Klaipėdos mieste pritarimas. 
Siūlyta: pritarti UAB Kofeinas organizuojamam Autoplius Lietuvos drifto čempionato 

3-ojo etapo varžybų 2015 06 20-21 Klaipėdos mieste. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti UAB Kofeinas organizuojamam Autoplius Lietuvos drifto 

čempionato 3-ojo etapo varžybų 2015 06 20-21 Klaipėdos mieste. 
 
5.KLAUSIMAS. Greičio projektai organizuojamas EEDC 2 ir Autoplius Lietuvos 

drifto čempionato 4-ojo etapo varžybų 2015 07 04 Kačerginės Nemuno žiede pritarimas. 
Siūlyta: pritarti Greičio projektai organizuojamam EEDC 2 ir Autoplius Lietuvos 

drifto čempionato 4-ojo etapo varžybų 2015 07 04 Kačerginės Nemuno žiede. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: pritarti Greičio projektai organizuojamam EEDC 2 ir Autoplius Lietuvos 

drifto čempionato 4-ojo etapo varžybų 2015 07 04 Kačerginės Nemuno žiede. 
 
6.KLAUSIMAS. Lino Ramoškos samdymas kaip spaudos atstovo, kuris 

įsipareigoja rašyti 4 straipsnius į mėnesį ir išplatinti spaudoje apie driftą Lietuvoje po 
komiteto pirmininko peržiūros ir pritarimo, prižiūrėti Facebook Autoplius Lietuvos drifto 
čempionatas paskyrą, www.drifting.lt puslapį, pastoviai atnaujinti juose informaciją. 
Mėnesinis atlygis 150 eur iš Drifto komiteto gautos paramos. 

      Drifto komiteto pirmininkas pristatė ši klausimą. Šis klausimas jau buvo nagrinėtas 
Drifto komiteto 2014 metais ir jam pritarta. Pasikeitė spaudos atstovo atlygis už šiuos darbus. 

      Siūlyta: Pritarti Lino Ramoškos samdymui su visomis sąlygomis išvardintomis 
šiame klausime ir mokėti mėnesinį atlygį 150 eur. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
      Nutarta: pritarti Lino Ramoškos samdymui su visomis sąlygomis išvardintomis 

šiame klausime ir mokėti mėnesinį atlygį 150 eur. 
 
 
Pridedama: Sutarties šablonas su Linu Ramoška 
Viso protokolo lapų: 2 (du) 
 
 
Posėdžio pirmininkas    Antanas Kyguolis       


