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Lietuvos automobilių sporto federacijos 

išplėstinio Drifto susirinkimo 

PROTOKOLAS Nr. DRIFT17-06-14 

2017-06-14 

Posėdis pradėtas 2017-06-14 d. 19:00 val., baigtas 22:00 val. 

Dalyvavo: LASF Prezidentas Romas Austinskas, LASF generalinė sekretorė Renata 
Burbulienė, LASF projektų vadovas Tadas Vasiliauskas, LASF viceprezidentas Jonas 
Dereškevičius, LASF Teisėjų komiteto pirmininkas Šarūnas Liesis, LASF Techninių reikalavimų 
komiteto pirmininkas Egidijus Janavičius, Drifto komiteto nariai: Kastytis Alekna, Gabija 
Paukštytė. 

Taip pat dalyvavo LASF drifto bendruomenė: sportininkai, pareiškėjai, organizatoriai 
(Priedas Nr. 3). 

Susirinkimas sušauktas LASF generalinės sekretorės iniciatyva, Drifto bendruomenės 
prašymu. 

Susirinkimo pirmininkas: Renata Burbulienė. 

Susirinkimo sekretorius: Gabija Paukštytė. 

 

I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas. 

SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę: 

1.1.  Dėl varžybų organizavimo ir organizatorių įsipareigojimų nevykdymo. 

1.2.  Dėl Drifto komiteto formavimo. 

1.3.  Kiti Drifto bendruomenės iškelti klausimai. 

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę: 

1.1.  Dėl varžybų organizavimo ir organizatorių įsipareigojimų nevykdymo. 

1.2.  Dėl Drifto komiteto formavimo. 

1.3.  Kiti Drifto bendruomenės iškelti klausimai. 
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II. Dienotvarkės klausimų svarstymas. 

1.1. Dėl varžybų organizavimo ir organizatorių įsipareigojimų nevykdymo. 

Šiuo metu Lietuvoje Semi-pro ir Street lygų varžybas organizuoja VšĮ „D 1 Sport“ 
(atstovas – Kastytis Alekna). Po š. m. Semi-pro lygos II etapo (Vimota driftingo pirmenybių II 
etapo), kuris vyko 2017-06-11, drifto bendruomenės sportininkai išreiškė nepasitenkinimą esamų 
varžybų kokybe ir pažymėjo, kad jie ketina nedalyvauti Semi-pro lygos III etape, jei situacija 
nepasikeis. Todėl buvo pasiūlyta sušaukti šį susirinkimą esamoms problemoms įvardinti ir 
spręsti. Drifto bendruomenė išsakė, surašė ir pateikė pastabas dėl varžybų (žr. Priedą Nr. 1), 
kurios buvo paminėtos ir aptartos susirinkimo metu. 

SIŪLYTA: Leisti VšĮ „D 1 Sport“ organizuoti artėjančias Street lygos III etapo ir Semi-pro 
lygos III etapo varžybas su sąlyga, jog Semi-pro lygos III etapo varžybos bus kontrolinės: jų 
metu varžybas stebės trys LASF paskirti Stebėtojai, kurie tikrins ir vertins, kaip VšĮ „D 1 Sport“ 
laikosi LASF taisyklių ir kaip atsižvelgta į drifto bendruomenės išreikštas pastabas dėl varžybų 
organizavimo, vykdymo ir saugumo (žr. Priedą Nr. 2). Jei taisyklių nebus laikomasi, bus 
skiriamos baudos organizatoriui ir (arba) bus atsisakyta išduoti licencijas organizuoti kitas šio 
sezono varžybas, o tai reikštų, jog varžybos būtų nesuderintos su LASF ir sportininkams 
nesiskaičiuotų stažas bei pasiekimai. 

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai. 

NUSPRĘSTA: Leisti VšĮ „D 1 Sport“ organizuoti artėjančias Street lygos III etapo ir Semi-
pro lygos III etapo varžybas su sąlyga, jog Semi-pro lygos III etapo varžybos bus 
kontrolinės: jų metu varžybas stebės trys LASF paskirti Stebėtojai, kurie tikrins ir vertins, 
kaip VšĮ „D 1 Sport“ laikosi LASF taisyklių ir kaip atsižvelgta į drifto bendruomenės 
išreikštas pastabas dėl varžybų organizavimo, vykdymo ir saugumo (žr. Priedą Nr. 2). Jei 
taisyklių nebus laikomasi, bus skiriamos baudos organizatoriui ir (arba) bus atsisakyta 
išduoti licencijas organizuoti kitas šio sezono varžybas. 

 

1.2. Dėl Drifto komiteto formavimo. 

Drifto bendruomenei buvo pranešta, jog šiuo metu yra išrinkti šie Drifto komiteto nariai: 
sportininkų atstovė Emilija Paliulytė, organizatorių atstovas Darius Jurčiukonis, teisėjų atstovė 
Vaiva Šlėderienė, techninių reikalavimų atstovo Egidijus Janavičius. Taip pat buvo laukiama 
kandidatūrų į Drifto komiteto pirmininko poziciją, kadangi LASF Taryba atmetė esamas 
kandidatūras: Lino Ramoškos ir Kastyčio Aleknos. Drifto bendruomenė iškėlė Gabijos 
Paukštytės kandidatūrą. 

Posėdžio metu buvo diskutuojama, jog drifto bendruomenės interesai gali būti efektyviai 
ir tinkamai atstovaujami, jei Drifto komitetas veiktų efektyviau ir daugiau dėmesio skirtų 
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komunikacijai, planuotų darbo eigą, realiai galėtų inicijuoti baudų skyrimą organizatoriui bei 
dalyviams už taisyklių nesilaikymą. Posėdžio metu buvo iškeltas pasiūlymas ir išreikštas drifto 
bendruomenės sutikimas drifto renginių dalyviams ir organizatoriui savanoriškai skirti tam tikrą 
kiekį pinigų Drifto komiteto sklandaus darbo užtikrinimui: lėšos pasiektų komiteto pirmininką ar 
kitus narius, siekiant, kad komiteto nariai skirtų daugiau laiko įvairiems darbams atlikti. Kastytis 
Alekna pasiūlė, kad kiekvienas Organizatorius už bet kurios lygos 1 etapą pervestų į LASF 
Drifto komiteto sąskaitą banke po 100 eurų. 

SIŪLYTA: 1. Sutikti kelti Gabijos Paukštytės kandidatūrą, jei bus gautas jos sutikimas. 

2.   Bendruomenė pasiūlė, kad Drifto komiteto narių išlaidoms padengti, kiekvienas Drifto lygos 
organizatorius už 1 etapą pervestų į LASF Drifto komiteto sąskaitą banke po 100 eurų. 

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA:  

1. Sutikti kelti Gabijos Paukštytės kandidatūrą, jei bus gautas jos sutikimas. 

2. Bendruomenės prašymu, įpareigoti kiekvieną Drifto lygos organizatorių už 1 etapą 
pervesti į LASF Drifto komiteto sąskaitą banke po 100 eurų. 

	   	  

1.3. Dėl kitų drifto bendruomenės iškeltų klausimų. 

Buvo pažymėta, kad LASF dės visas pastangas, kad Drifto sporto šaka būtų sureguliuota iš 
esmės, kad neiškiltų daugiau tokios problemos, kurios sąlygoja nepagarbą sportininkams. LASF 
tikisi, kad  bendromis jėgomis kartu su nauju Drifto komitetu bus sureguliuoti visi sporto šakos 
procesai ir sklandus jo administravimas. G.Paukštytė taip pat kreipėsi su prašymu į 
bendruomenę, kad būtų rodoma pagarba komitetui ir jokie klausimai, pretenzijos ar problemos 
nebūtų askaluojamos viešoje erdvėje, o visi klausimai būtų teikiami komitetui spręsti. 

Posėdžio metu buvo aptarti kiti klausimai (žr. Priedą Nr. 1). 

	  

Iš viso protokolo lapų: 3 (trys). 

	  

	  

Posėdžio pirmininkė  Renata Burbulienė 

Posėdžio sekretorė Gabija Paukštytė 


