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     LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklės 

 PATVIRTINTA: 
LASF Tarybos posėdyje 
2013-02-19 

  Protokolas Nr.2013-03 

LASF LICENCIJ Ų IŠDAVIMO IR KATEGORIJ Ų SUTEIKIMO 

TAISYKL ĖS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Nacionalinių bei Tarptautinių licencijų (toliau – Licencija) 

išdavimo, suspendavimo bei šių Licencijų kategorijų suteikimo tvarką. 

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Tarptautinės automobilių federacijos bei Lietuvos 

automobilių sporto kodekso reikalavimais. 

3. Visos LASF išduotos Licencijos yra LASF nuosavybė.  

4. Licencija suteikia jos turėtojui teisę savarankiškai atlikti veiksmus pagal Licencijoje įrašytus 

leidimus, laikantis LASF reglamentuojančių dokumentų nuostatų. 

5. Licencijas išduoda, papildo, patikslina bei kategorijas suteikia LASF, vadovaudamasi šiomis 

Taisyklėmis. 

6. Licencijų formas tvirtina LASF Taryba. 

7. Pats Licencijos išdavimas yra faktas, kad tarp LASF ir licencijos turėtojo atsirado teisiniai 

santykiai. 

8. Licencijos išduodamos be atskiro LASF atitinkamo komiteto sprendimo, jei kandidatas atitinka 

formalius nacionalinių licencijos išdavimui keliamus reikalavimus, išskyrus Organizatoriaus, 

Teisėjų, Trasos ir Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencijas.  

9. LASF gali atsisakyti išduoti licenciją, jei kandidatas neatitinka formalių nacionalinių Licencijos 

išdavimui keliamų reikalavimų. LASF atitinkamas komitetas, kurio kompetencijoje yra asmuo, 

ketinantis dalyvauti automobilių sporto veikloje, ar automobilių sporto trasa, ar automobilio saugos 

rėmų montuotojas,  gali priimti sprendimą neišduoti Licencijos, jeigu per paskutinius metus šiam 

asmeniui buvo taikoma Lietuvos automobilių sporto kodekso 153 str. numatyta bauda, ar 

automobilių sporto trasa neatitinka jai keliamų reikalavimų, ar automobilių saugos rėmo 

montuotojo gaminama produkcija neatitinka jai keliamų reikalavimų. Šiame LASF komiteto 

sprendime privalo būti nurodytos atsisakymo išduoti Licenciją priežastys.  

10. Licencijų suspendavimo procedūras nustato Lietuvos automobilių sporto kodeksas bei šios 

Taisyklės. 
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11. Asmuo, norintis gauti licenciją, privalo būti susipažinęs su LASF įstatais, LASK, šiomis 

Taisyklėmis bei kitais automobilių sportą reglamentuojančiais dokumentais ir gavęs Licenciją 

privalo jų laikytis. 

12. Licencijos galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d., išskyrus automobilių saugos rėmų gamintojo 

(montuotojo) licenciją. 

13. Licencijos išduodamos tik LASF nariams ar LAS narių nariams įrašytiems į Pareiškėjo paraiškas ar 

LASF nario narių sąrašus. Fiziniams asmenims licencijos išduodamos, jeigu tai numato atskirų 

šakų varžybas reglamentuojantys dokumentai. 

14. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „LASF narys(-iai)“ – apima LASF nario ir LASF asocijuoto 

nario sąvokas. 

 

II. SĄVOKOS IR APIBR ĖŽIMAI 

 

15. FIA – Tarptautinė automobilių federacija. 

16. TSK – Tarptautinis sporto kodeksas. 

17. ASF – Nacionalinė federacija 

18. LASK - Lietuvos automobilių sporto kodeksas. 

19. Licencija – tai registracijos pažymėjimas, išduotas juridiniam ar fiziniam asmeniui,  ketinančiam 

dalyvauti automobilių sporto veikloje ar automobilių sporto trasoms. 

20. Pareiškėjas – tai LASF narys turintis Pareiškėjo licenciją.  

21. Pareiškėjo licencija – tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę juridiniam asmeniui 

(tapusiu LASF nariu) dalyvauti automobilių sporto varžybose, atstovauti Pareiškėjo komandos 

interesus varžybų metu.  

22. Pareiškėjo komanda - tai į Pareiškėjo licenciją surašyti asmenys (Pareiškėjo atstovai ir 

vairuotojai) su Pareiškėjo paraiškoje nurodytu komandos pavadinimu. Pareiškėjo licencija 

išduodama tik vienai pareiškėjo komandai. Ilgų distancijų (550 km; 1000 km ) lenktynėse vieną 

Pareiškėjo komandą sudaro vienas automobilis. LASF narys, pageidaujantis turėti daugiau kaip 

vieną Pareiškėjo komandą, privalo įsigyti atskirą Pareiškėjo licenciją kiekvienai Pareiškėjo 

komandai.  

23. Pareiškėjo atstovas - tai į  Pareiškėjo licenciją įtrauktas asmuo, kuris įgaliotas atstovauti 

Pareiškėjo komandos interesus varžybų metu. Pareiškėjo licencijoje įrašyti Pareiškėjo atstovai 

privalo išmanyti automobilių sportą reglamentuojančius dokumentus.  

24. Kategorija – tai tam tikras Licencijos lygis, kuris yra suteikiamas įvykdžius šiose taisyklėse 

keliamus reikalavimus. 

25. Vairuotojas – tai asmuo, automobilių sporto varžybose vairuojantis automobilį ir turintis savo 

ASF (Lietuvoje – LASF) arba FIA išduotą vairuotojo licenciją. 
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26. Vairuotojo licencija - tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę fiziniam asmeniui, įrašytam 

į Pareiškėjo licenciją, jeigu atskirų sporto šakų varžybas reglamentuojantys dokumentai nenumato 

kitaip (48 p.), dalyvauti automobilių sporto varžybose.  

27. Teisėjas – tai fizinis asmuo, atsakingas už tai, kad per automobilių sporto varžybas būtų laikomasi 

automobilių sporto varžybas reglamentuojančių norminių aktų ir turintis atitinkamos kategorijos 

Teisėjo licenciją, išduotą LASF arba kitos ASF. 

28. Teisėjo licencija - tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę fiziniam asmeniui, esančiam 

LASF nario nariu, automobilių sporto varžybose vykdyti Teisėjo funkcijas.  

29. Trasa – viešose ar privačiose teritorijose specialiai sukonstruota ir pastatyta uždara (stacionari ar 

laikina) eismui skirta, ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus dalis, arba bendro naudojimo 

kelio dalis, skirta automobilių sporto varžyboms.   

30. Trasos licencija - tai registracijos pažymėjimas, išduotas automobilių sporto trasai, kuri atitinka 

FIA ar LASF keliamus reikalavimus ir yra skirta vykdyti tik konkrečios automobilių sporto šakos, 

ir kategorijos varžybas.  

31. Organizatorius – tai varžybas organizuojančios, juridinio asmens statusą turinčios automobilių 

sporto organizacijos, tapusios LASF nariais, atitinkančios LR Kūno kultūros ir sporto 

departamento nustatytus kriterijus ir gavę LASF išduotą Organizatoriaus licenciją, suteikiančią 

teisę vykdyti varžybas (LASK 25 str.). 

32. Organizatoriaus licencija - tai registracijos pažymėjimas, išduotas LASF, suteikiantis teisę LASF 

nariui organizuoti automobilių sporto varžybas. 

33. Automobili ų saugos rėmų gamintojas (montuotojas) - LASF narys, kuris pagal FIA ar LASF 

reikalavimus gamina ir montuoja sportinių automobilių saugos rėmus sportiniams automobiliams ir 

turi LASF išduotą automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licenciją. 

34. Automobili ų saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencija – tai registracijos pažymėjimas, 

išduotas LASF nariui, kuris suteikia teisę gaminti ir montuoti sportinių automobilių saugos rėmus 

sportiniams automobiliams. 

35. Asmuo atliekantis automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) – tai fizinis asmuo, 

įtrauktas į LASF nario Automobilių saugos rėmų gamintojo licenciją, ir turintis LAS išduotą  

Asmens atliekančio automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimą. 

36. Asmens atliekančio automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimas – tai 

registracijos pažymėjimas išduotas fiziniam asmeniui, turinčiam galiojantį LR atitinkamos 

institucijos išduotą sertifikatą (pažymėjimą) atlikti suvirinimo darbus ir  įtrauktam į Automobilių 

saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licenciją,  suteikiantis teisę atlikti saugos rėmų gaminimą 

(montavimą). 

37. „C lyga“ - tai automobilių sporto šakų klasifikuojamos varžybos, kuriuose dalyviai turi 

nacionalinę M ar aukštesnės Vairuotojo kategorijos licencijas, dalyvauja standartiniais 
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automobiliais, važiavimų metu būtina dėvėti be išorinių pažeidimų šalmą – nebūtinai homologuotą, 

skirtą automobilių sportui; apranga turi būti pilnai uždengianti kūną ir galūnes – ilgos kelnės, 

viršutinė aprangos dalis - ilgomis rankovėmis, uždara avalynė. Rekomenduojami drabužiai iš 

medvilnės ar vilnos bei kitų nedegių medžiagų, nerekomenduojami sintetinio audinio drabužiai. 

Trasos trumpesnės ir lėtesnės nei skirtos „B lygos“ varžyboms bei įrengtos taip, kad užtikrintų 

standartinių automobilių ir dalyvių saugumą. Detalesni reikalavimai ir ribojimai dėl Vairuotojų 

licencijų kategorijų, trasos saugumo, automobilių techninių reikalavimų, bei dalyvių ekipiruotės 

yra aprašomi varžybų taisyklėse, reglamentuose, techniniuose reikalavimuose ir/ar papildomuose 

nuostatuose.   

38. „B lyga“ -  tai automobilių sporto šakų klasifikuojamos varžybos, kuriuose dalyviai turi 

nacionalinę E ar aukštesnės kategorijos Vairuotojo licencijas, dalyvauja automobiliais kurie turi, 

LASF išduotus sportinių automobilių techninius pasus ir kurių techninius reikalavimus nustato 

atskirų sporto šakų komitetai, dėvi privalomą automobilių sporto sportininko ekipiruotę (įskaitant 

ir šalmus), kuri gali būti su pasibaigusia homologacija. Trasos trumpesnės ir lėtesnės, nei skirtos 

„A lygos“ varžyboms bei  įrengtos taip, kad užtikrintų automobilių ir dalyvių saugumą. Detalesni 

reikalavimai ir ribojimai dėl Vairuotojų licencijų kategorijų, dėl trasos saugumo, automobilių 

techninių reikalavimų, bei dalyvių ekipiruotės yra aprašomi varžybų taisyklėse, reglamentuose, 

techniniuose reikalavimuose ir/ar papildomuose nuostatuose.   

39. „A lyga“ - tai automobilių sporto šakų klasifikuojamos varžybos, kuriuose dalyviai turi 

nacionalinę D junior, D ar Tarptautines B,C,R Vairuotojo licencijas, varžybose dalyvauja 

automobiliais, kurie turi LASF ar kitos ASF išduotus sportinių automobilių techninius pasus ir 

atitinka FIA ir/ar nacionalinius techninius reikalavimus, dėvi privalomą FIA homologuotą 

sportininko ekipiruotę (įskaitant ir šalmus), kuri gali būti ir su pasibaigusia homologacija. 

Detalesni reikalavimai ir ribojimai dėl Vairuotojų licencijų kategorijų, dėl trasos saugumo, 

automobilių techninių reikalavimų, bei dalyvių ekipiruotės yra aprašomi varžybų taisyklėse, 

reglamentuose, techniniuose reikalavimuose ir/ar papildomuose nuostatuose.   

40. „T lyga“ – tai automobilių sporto šakų klasifikuojamos tarptautinės varžybos, įtrauktos į 

Tarptautinį sporto kalendorių, kurios yra vykdomos pagal FIA TSK ir jo prieduose numatytus 

reikalavimus. Šiose varžybose dalyviai privalo turėti tarptautinės kategorijos Vairuotojo licenciją, 

trasos privalo turėti tarptautinės kategorijos Trasos licencijas, automobiliai privalo atitikti FIA TSK 

J priedų saugumo ir kitus reikalavimus. 

 

III. LICENCIJ Ų RŪŠYS 

 

41.  LASF išduoda šias licencijas: 

41.1. Pareiškėjo licenciją; 
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41.2. Vairuotojo licenciją; 

41.3. Teisėjo licenciją; 

41.4. Organizatoriaus licenciją;  

41.5. Trasos licenciją; 

41.6. Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licenciją. 

 

IV. REIKALAVIMAI PAREIŠK ĖJO LICENCIJAI GAUTI  

 

42. LASF narys, norintis dalyvauti  automobilių sporto varžybose, privalo įsigyti Pareiškėjo licenciją. 

LASF nariui, sumokėjus metinį narystės mokestį, viena Pareiškėjo licencija išduodama 

nemokamai. 

43. LASF narys norintis gauti Pareiškėjo licenciją privalo pateikti LASF administracijai: 

43.1. užpildytą nustatytos formos paraišką Pareiškėjo licencijai gauti (Priedas Nr.1), patvirtintą 

LASF nario vadovo parašu ir antspaudu. Paraiškoje nurodyti asmenis, kurie atstovaus 

Pareiškėją ir sportininkus, kurie dalyvaus Pareiškėjo komandoje. Įtraukti į Paraišką pareiškėjo 

atstovai privalo išmanyti automobilių sportą reglamentuojančius dokumentus;  

43.2. Prašymas(-ai) Vairuotojo licencijai gauti su priedais; 

43.3. pagal pateiktą LASF sąskaitą, sumoka LASF narių suvažiavimo (toliau – Suvažiavimas) 

patvirtintą nustatyto dydžio mokestį  už pareiškėjo ir vairuotojų licencijas. 

44. Metų eigoje Pareiškėjo atstovų bei vairuotojų sąrašas Pareiškėjo licencijoje gali būti papildomas 

ir/ar keičiamas. Tokiu atveju, prieš varžybas, Pareiškėjas pateikia prašymą papildyti Pareiškėjo 

licenciją LASF, kuri išduoda atnaujintą Pareiškėjo licenciją.  

45. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti vairuotoją, kuris jau yra įtrauktas į kito 

Pareiškėjo licenciją, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra įrašytas vairuotojas, 

raštišką sutikimą. Ir tik tuomet galima kreiptis į LASF dėl vairuotojo įtraukimo į naujo Pareiškėjo 

licenciją. Pareiškėjas, įtraukdamas į Pareiškėjo licenciją vairuotoją, privalo sumokėti Suvažiavimo 

nustatytą Vairuotojo licencijos mokestį.  

46. Pareiškėjo licencija išduodama, kai yra sumokėti 43.3 p. nurodyti mokesčiai.  

 

V. REIKALAVIMAI VAIRUOTOJO LICENCIJAI GAUTI 

 

47.  Kiekvienas LASF automobilių sporto varžybose dalyvaujantis sportininkas turi turėti Vairuotojo 

licenciją ir turi būti įrašytas į Pareiškėjo licenciją, jeigu atskirų sporto šakų varžybas 

reglamentuojantys dokumentai nenumato kitaip (50 p.). 

48. Su Vairuotojo licencijos išdavimu susijusius klausimus ar ginčus sprendžia atskiros sporto šakos 

Komitetas, o išskirtiniais atvejais LASF taryba. 
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49. LASF išduoda tokių kategorijų vairuotojo licencijas:  

49.1. Nacionalines M, E, D Junior ir D; 

49.2. Tarptautines B, C, R.     

50. Siekiant sporto masiškumo didinimo, atsižvelgiant į kai kurių automobilių sporto šakų santykinai 

nedidelį pavojingumą, šių Taisyklių ar atskiros sporto šakos Komiteto priimtų taisyklių ar 

reglamentų nustatyta tvarka, LASF gali išduoti varžybų dieną galiojančią Vienkartin ę M ir 

Vienkartin ę E kategorijos licenciją.  

51. Bendrieji reikalavimai ir privalomi dokumentai Vairuotojo licencijai gauti: 

51.1. Asmuo, norintis gauti Vairuotojo licenciją,  privalo būti įtrauktas į Pareiškėjo licenciją, jeigu 

atskirų sporto šakų varžybas reglamentuojantys dokumentai nenumato kitaip (50 p.). Reikalingus 

dokumentus Vairuotojo licencijai gauti į LASF sekretoriatą gali pateikti Pareiškėjas, ar į Pareiškėjo 

licenciją įtrauktas  Pareiškėjo atstovas ar vairuotojas.  

51.2. Vairuotojo licencijai gauti pateikiami šie dokumentai:  

51.2.1. Prašymas vairuotojo licencijai gauti (priedas Nr.2); 

51.2.2.Vairuotojo pažymėjimo kopija. Vairuotojo pažymėjimo kopija gali būti 

nereikalaujama, jeigu Vairuotojas yra jaunesnis nei 18 metų ir dalyvauja varžybose, kurios 

vyksta uždarosiose trasose, t.y. kai vairuotojas dalyvaujantis varžybose, nevairuos automobilio 

bendro naudojimo keliais; 

51.2.3. Nustatytos formos asmens sveikatos patikrinimo pažyma (M kategorijos licencijai –

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a arba F 048/a), 

visoms kitoms Vairuotojo licencijos kategorijoms – medicininė pažyma F 068/a arba 

„Medical certificate of aptitude” FIA TSK, priedas „L“ 1.8. p); 

51.2.4. Asmens draudimo Liudijimas (polisas) nuo nelaimingų atsitikimų, galiojantis 

automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu iki einamų metų gruodžio mėn. 31 dienos. 

Minimali draudimo suma 5000,- Lt.; 

51.2.5. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauka ( jpg. formatu); 

51.2.6. Notaro patvirtintas tėvų ar globėjų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus). 

(Priedas Nr.3) 

51.2.7. Išlaikyti atitinkamos sporto šakos teorinių žinių patikrinimo egzaminą pagal D Junior 

ir D kategorijų vairuotojo licencijoms gauti keliamus reikalavimus. Teorinių žinių patikrinimą 

atlieka LASF Teisėjų komiteto paskirti asmenys. 

52. Amžių, nuo kada asmuo gali dalyvauti automobilių sporto varžybose, nustato atskirų sporto šakų 

varžybas reglamentuojantys dokumentai. 
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VI. VAIRUOTOJO LICENCIJ Ų KATEGORIJOS 

 

53. Nacionalinė M kategorijos Vairuotojo licencija : 

53.1. Nacionalinės M  kategorijos Vairuotojo licencijos yra skirstomos į M  kategorijos metinę 

Vairuotojo licenciją ir M kategorijos vienkartin ę licenciją. Šiose taisyklėse naudojama sąvoka  

„M kategorijos Vairuotojo licencija“  apima tiek metinės, tiek vienkartinės Vairuotojų licencijų 

sąvokas.  

53.2. M kategorijos metinę Vairuotojo licenciją išduoda LASF, kai licenciją gauti pageidaujantis 

asmuo išpildo 51 p. išvardintas sąlygas ir sumoka LASF narių suvažiavimo nustatytą mokestį.  

53.3. Siekdama sporto masiškumo didinimo, atsižvelgdama į kai kurių automobilio sporto šakų 

santykinai nedidelį pavojingumą ir vadovaujantis atitinkamos sporto šakos varžybas 

reglamentuojančiais dokumentais, varžybų Organizatoriui suteikiama teisė išduoti varžybų dieną 

galiojančią M kategorijos vienkartin ę Vairuotojo licenciją. Varžybų Organizatoriui LASF 

sekretoriatas išduoda vienkartines vairuotojo licencijas ir vienkartinių Vairuotojo licencijų 

išdavimo žiniaraštį, ne vėliau, kaip likus dienai iki varžybų. Varžybų Organizatorius, pasibaigus 

varžyboms, nevėliau kaip per tris darbo dienas, pristato LASF administracijai vienkartinių 

Vairuotojo licencijų žiniaraštį, surinktus mokesčius už vienkartines Vairuotojo licencijas, išduotų 

vienkartinių Vairuotojo licencijų šakneles ir nepanaudotus vienkartinių Vairuotojo licencijų 

blankus. 

53.4. Asmuo, norintis įsigyti M kategorijos vienkartin ę Vairuotojo licenciją, varžybų dieną, 

varžybų Administracinei komisijai pateikia šiuos dokumentus: 

53.4.1. Vairuotojo pažymėjimą, jei to reikalauja atitinkamos sporto šakos reglamentuojantys 

dokumentai. 

53.4.2. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. F.083-1/a arba F 

048/a). 

53.4.3. Notaro patvirtintą tėvų ar globėjų sutikimą (jei asmuo neturi 18 metų). (Priedas Nr.3) 

53.4.4. Asmens draudimo Liudijimą (polisą) nuo nelaimingų atsitikimų, galiojantį 

automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu. 

53.4.5. Organizatoriui sumoka LASF narių suvažiavimo nustatytą M kategorijos vienkartin ės 

Vairuotojo licencijos mokestį. Atskiru Tarybos nutarimu, nuo M kategorijos vienkartinės 

Vairuotojo licencijos mokesčių gali būti atleisti asmenys turintys kvalifikacinį automobilių 

sporto atskyrį, Lietuvos automobilių sporto kandidatas į sporto meistrus, Lietuvos automobilių 

sporto meistras ar turintys LASF Senjoro pažymėjimą arba turintis Neįgaliojo pažymėjimą.  

53.5. M kategorijos Vairuotojo licencija suteikia teisę asmeniui dalyvauti tik „C lygio“  varžybose 

( 37 p.).   
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54. Nacionalinė E kategorijos Vairuotojo licencija: 

54.1. Nacionalinės E kategorijos Vairuotojo licencijos yra skirstomos į E kategorijos metinę 

Vairuotojo licenciją ir E kategorijos vienkartin ę licenciją. Šiose taisyklėse naudojama sąvoka  „E 

kategorijos Vairuotojo licencija“  apima tiek metinės, tiek vienkartinės Vairuotojų licencijų 

sąvokas.  

54.2. E kategorijos metinę Vairuotojo licenciją išduoda LASF, kai licenciją gauti pageidaujantis 

asmuo išpildo 51 p. nurodytas sąlygas ir sumoka LASF narių suvažiavimo nustatytą mokestį. 

54.3. Siekdama sporto masiškumo didinimo, atsižvelgdama į kai kurių automobilio sporto šakų 

santykinai nedidelį pavojingumą ir vadovaujantis atitinkamos sporto šakos varžybas 

reglamentuojančiais dokumentais, varžybų Organizatoriui suteikiama teisė išduoti varžybų dieną 

galiojančią E kategorijos vienkartin ę Vairuotojo licenciją. Varžybų Organizatorius, ne vėliau kaip 

likus dienai iki varžybų, LASF sekretoriate gauna vienkartines vairuotojo licencijas ir vienkartinių 

Vairuotojo licencijų išdavimo žiniaraštį. Varžybų Organizatorius, pasibaigus varžybom, nevėliau 

kaip per tris darbo dienas pristato LASF administracijai vienkartinių Vairuotojo licencijų žiniaraštį, 

surinktus mokesčius už vienkartines Vairuotojo licencijas ir nepanaudotus vienkartinių Vairuotojo 

licencijų blankus. 

54.4. Asmuo, norintis įsigyti E kategorijos vienkartin ę Vairuotojo licenciją, varžybų dieną 

varžybų Administracinei komisijai pateikia šiuos dokumentus: 

54.4.1. Vairuotojo pažymėjimą, jei to reikalauja atitinkamos sporto šakos reglamentuojantys 

dokumentai. 

54.4.2. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. F.083-1/a arba F 

048/a). 

54.4.3. Notaro patvirtintą tėvų ar globėjų sutikimą (jei asmuo neturi 18 metų). (Priedas Nr.3) 

54.4.4. Asmens draudimo Liudijimą (polisą) nuo nelaimingų atsitikimų, galiojantį 

automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu 

54.4.5. Organizatoriui sumoka LASF narių suvažiavimo nustatytą E kategorijos vienkartin ės 

Vairuotojo licencijos mokestį. 

54.5. E kategorijos Vairuotojo licencija suteikia teisę asmeniui dalyvauti tik „C lygio“ ir „B 

lygio“  varžybose ( 37 p. ir 38 p.).   

55.  Nacionalinė D Junior kategorijos vairuotojo licencija:  

55.1. Nacionalinę D Junior kategorijos vairuotojo licenciją išduoda LASF, 18 metų neturinčiam 

asmeniui, kai LASF patikrina ar asmens rezultatai, sugebėjimai bei elgesys atitinka keliamus 

reikalavimus ir įvykdomos šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos. Net ir turint licenciją, kilus 

abejonei dėl sportininko kvalifikacijos, LASF gali pareikalauti atlikti teorinių žinių patikrinimo 

egzaminą ir/ar, reikalui esant, varžybose stebėti sportininko važiavimą, vertinant jo sugebėjimus 

valdyti automobilį. 
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55.2. D Junior kategorijos vairuotojo licencija suteikia teisę, 18 metų neturinčiam asmeniui, 

dalyvauti „C, B ir A lygos“  (37-39 p.) automobilių sporto varžybose. 

55.3. Nacionalinę D Junior kategorijos vairuotojo licenciją gali gauti asmuo išpildęs 51 p. 

išvardintas sąlygas, sumokėjęs LASF narių suvažiavimo nustatytą mokestį ir atitinkantis vieną iš 

šių reikalavimų: 

55.3.1. Asmuo anksčiau turėjo D Junior kategorijos vairuotojo licenciją.  

55.3.2. Asmuo anksčiau turėjo arba turi Lietuvos Kartingo federacijos (LKF) išduotą 

nacionalinę A kategorijos ar tarptautinę C kategorijos vairuotojo licenciją. Teorinių žinių 

patikrinimo egzaminas privalomas jei šie asmenys ketina dalyvauti automobilių ralio „A 

lygos“ varžybose. 

55.3.3. Baigti LASF patvirtintos vairavimo mokyklos ar automobilių sportine veikla 

užsiimančių juridinių asmenų rengiančių automobilių sporto sportininkus kursus (Priedas Nr. 

4) ir išlaikyti LASF atitinkamos(-ų) auto sporto šakos(-ų) teorinių žinių patikrinimo egzaminą.    

55.3.4. Per paskutinius 24 mėnesius būti dalyvavusiam ir klasifikavusiam bent trijose „C 

lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse varžybose su M arba E kategorijos vairuotojo 

licencijomis, bei išlaikyti LASF‘e atitinkamos auto sporto šakos teorinių žinių patikrinimo 

egzaminą.   

55.3.5. Asmens norinčio gauti licenciją Pareiškėjas ar jo atstovas, raštu LASF‘ui patvirtina, 

kad asmens vairavimo įgūdžiai yra pakankami dalyvavimui varžybose. Tuo atveju šis asmuo 

turi išlaikyti LASF‘e atitinkamos auto sporto šakos teorinių žinių patikrinimo egzaminą.  

55.3.6. Užsienio šalies pilietis, norintis gauti LASF vairuotojo D Junior kategorijos 

nacionalinę licenciją, privalo LASF‘ui pateikti ne tik savo šalies ASF sutikimą (LASK 110 

str.), bet ir savo šalies ASF patvirtintą dokumentą įrodantį, jog jis buvo savo šalies ASF 

atitinkamos kategorijos vairuotojo licencijos turėtojas. Nepateikus pastarojo dokumento (ASF 

sutikimas būtinas be jokių išlygų LASK 110 str.), LASF laikys, kad asmuo niekada nėra 

turėjęs vairuotojo licencijos ir jam bus taikomi atitinkami ankščiau išdėstyti reikalavimai. 

56. Nacionalinė D kategorijos vairuotojo licencija: 

56.1. Nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją išduoda LASF, kai LASF patikrina ar asmens 

rezultatai, sugebėjimai bei elgesys atitinka keliamus reikalavimus ir įvykdomos šiose Taisyklėse 

nustatytos sąlygos. Net ir turint licenciją, kilus abejonei dėl sportininko kvalifikacijos, LASF gali 

pareikalauti atlikti teorinių žinių patikrinimo egzaminą ir/ar, reikalui esant, varžybose stebėti 

sportininko važiavimą, vertinant jo sugebėjimus valdyti automobilį. 

56.2. Nacionalinė D kategorijos vairuotojo licencija suteikia teisę 18 ir daugiau metų turinčiam 

asmeniui dalyvauti „C, B ir A lygos“  (37-39 p.) automobilių sporto varžybose.   
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56.3. Nacionalinę D kategorijos vairuotojo licenciją gali gauti asmuo išpildęs 51 p. išvardintas 

sąlygas, sumokėjęs LASF narių suvažiavimo nustatytą mokestį ir atitinkantis vieną iš šių 

reikalavimų: 

56.3.1. Asmuo anksčiau turėjo D kategorijos vairuotojo licenciją.  

56.3.2. Asmuo ankstesniais metais turėjo arba turi Lietuvos Kartingo federacijos (LKF) 

išduotą nacionalinę A kategorijos ar tarptautinę C kategorijos vairuotojo licenciją. Teorinių 

žinių patikrinimo egzaminas privalomas jei šie asmenys ketina dalyvauti automobilių ralio „A 

lygos“ varžybose. 

56.3.3. Baigti LASF patvirtintos vairavimo mokyklos kursus ar automobilių sportine veikla 

užsiimančių juridinių asmenų rengiančių automobilių sporto sportininkus kursus (priedas 

Nr.4) ir išlaikyti LASF atitinkamos(-ų) auto sporto šakos(-ų) teorinių žinių patikrinimo 

egzaminą.  

57.3.4. Per paskutinius 24 mėnesius būti dalyvavusiam ir klasifikavusiam bent trijose „C 

lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse varžybose su M arba E kategorijos vairuotojo 

licencijomis, bei privalo išlaikyti LASF‘e atitinkamos auto sporto šakos teorinių žinių 

patikrinimo egzaminą.   

57.3.5. Asmens, norinčio gauti licenciją, Pareiškėjas ar jo atstovas, raštu LASF‘ui patvirtina, 

kad asmens vairavimo įgūdžiai yra pakankami dalyvavimui varžybose. Tuo atveju, šis asmuo 

turi išlaikyti LASF‘e atitinkamos auto sporto šakos teorinių žinių patikrinimo egzaminą.  

57.3.6. Užsienio šalies pilietis, norintis gauti LASF vairuotojo D kategorijos nacionalinę 

licenciją, privalo LASF‘ui pateikti ne tik savo šalies ASF sutikimą (LASK 110 str.), bet ir 

savo šalies ASF patvirtintą dokumentą įrodantį, jog jis buvo savo šalies ASF atitinkamos 

kategorijos vairuotojo licencijos turėtojas. Nepateikus pastarojo dokumento (ASF sutikimas 

būtinas be jokių išlygų LASK 110str.), LASF laikys, kad asmuo niekada nėra turėjęs 

vairuotojo licencijos ir jam bus taikomi atitinkami ankščiau išdėstyti reikalavimai. 

57. Tarptautin ės kategorijos vairuotojo licencijų rūšys: 

57.1. LASF, asmenims ne jaunesniems kaip 16 metų amžiaus ir atitinkantiems žemiau išvardintus 

reikalavimus (išskirtiniais atvejais sprendžia LASF atskirų sporto šakų Komitetai), išduoda tokių 

kategorijų tarptautines licencijas: 

57.1.1. B kategorijos – galioja/reikalaujama FIA žiedinių lenktynių čempionate ir kitoms šios 

šakos FIA tarptautiniame varžybų kalendoriuje įtrauktoms varžyboms; 

57.1.2. C kategorijos - galioja/reikalaujama FIA kroso, rali-kroso čempionate ir kitoms šios 

šakos FIA tarptautiniame varžybų kalendoriuje įtrauktoms varžyboms; 

57.1.3. R kategorijos - galioja/reikalaujama FIA „kelio“ čempionatų varžyboms (t.y. – ralis, 

rali maratonai, kalnų lenktynės ir visos kitos varžybos kuriose startas duodamas kiekvienam 
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dalyviui atskirai) ir kitoms šios šakos FIA tarptautiniame varžybų kalendoriuje įtrauktoms 

varžyboms; 

57.1.4. D kategorijos – licencija išduodama dalyvavimui specialiose varžybose, kuriose, 

suderinus su FIA, reikalaujama D kategorijos licencija ir kuri išduodama vairuotojui 

neturinčiam aukščiau išvardintų kategorijų licencijų. 

58. Tarptautin ė B kategorijos vairuotojo licencija: 

58.1. Tarptautin ė B kategorijos vairuotojo licencija, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių 

sporto kodeksu, išduodama LASF, kai LASF patikrina ar vairuotojo rezultatai, sugebėjimai bei 

elgesys atitinka keliamus reikalavimus ir sumokamas LASF narių suvažiavimo nustatytas 

mokestis.  

58.2. Reikalavimus tarptautinei B kategorijos vairuotojo licencijai gauti nustato FIA. Jie paskelbti 

TSK priede „L“. Atsižvelgdama į juos, LASF tikrins ar asmuo, pageidaujantis gauti licenciją, per 

24 mėnesius prieš paraiškos pateikimą klasifikavosi ne mažiau kaip penkiuose tarptautinėse ar 

nacionalinių čempionatų etapų varžybose. 

59. Tarptautin ė C kategorijos vairuotojo licencija: 

59.1. Tarptautin ė C kategorijos vairuotojo licencija, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių sporto 

kodeksu, išduodama LASF, kai LASF patikrina ar vairuotojo rezultatai, sugebėjimai bei elgesys 

atitinka keliamus reikalavimus ir sumokamas LASF narių suvažiavimo nustatytas mokestis.  

59.2. Tarptautin ė C kategorijos vairuotojo licencija išduodama jos prašančiam asmeniui, jei jis per 

paskutinius du metus iki paraiškos padavimo turėjo D kategorijos nacionalinę vairuotojo licenciją ir 

tinkamai dalyvavo  kroso, rali-kroso, žiedinių lenktynių varžybose, kuriose reikalaujama nacionalinė 

D kategorijos vairuotojo licencija; arba per paskutinius 12 mėnesių buvo čempionato, kuriam 

reikalinga D kategorija, galutinės čempionato įskaitos nugalėtojų penketuke; arba turėjo CIK B 

kategorijos tarptautinę licenciją.  

60. Tarptautin ės R kategorijos vairuotojo licencija : 

60.1. Tarptautin ė R kategorijos vairuotojo licencija, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių sporto 

kodeksu, išduodama LASF, kai LASF patikrina ar vairuotojo rezultatai, sugebėjimai bei elgesys 

atitinka keliamus reikalavimus ir sumokamas LASF narių suvažiavimo nustatytas mokestis.  

61.2. Tarptautin ė R kategorijos vairuotojo licencija išduodama jos prašančiam asmeniui, jei jis per 

paskutinius du metus iki paraiškos padavimo turėjo D kategorijos nacionalinę licenciją ir tinkamai 

dalyvavo ralio varžybose, kuriose reikalaujama nacionalinė D kategorijos vairuotojo licencija; arba 

per paskutinius 12 mėnesių buvo LR ralio čempionato, kuriam reikalinga D nacionalinė kategorija, 

galutinės čempionato įskaitos nugalėtojų penketuke. 
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VII. LASF TEIS ĖJO LICENCIJA 

 

61. LASF išduoda tokių kategorijų LASF teisėjų licencijas: 

61.1. stažuotojas; 

61.2. III-a kategorija; 

61.3. II-a kategorija; 

61.4. I-a kategorija; 

61.5. nacionalinė kategorija; 

61.6. tarptautinė kategorija; 

61.7. garbės teisėjas. 

62. LASF Teisėjų kategorijų kvalifikaciniai reikalavimai: 

62.1. Stažuotojai – asmenys nuo 14 metų amžiaus, galintys dirbti tik su kategoriją turinčiu teisėju; 

62.2. III-a kategorija – 16 metų amžiaus, ne mažesnis pusės metų teisėjavimo stažas ir teisėjauta 5-

iose varžybose stažuotojo pareigose; 

62.3. II-a kategorija – teisėjai, turintys trečią kategoriją ir metų bėgyje teisėjavę ne mažiau 5-is 

kartus Lietuvos čempionato varžybose; 

62.4. I-a kategorija – trijų metų teisėjavimo stažas su sąlyga, kad šiuo laikotarpiu teisėjauta ne 

mažiau 15-a kartų Lietuvos čempionato varžybose; 

62.5. Nacionalinė kategorija – teisėjavimo stažas 5-i metai su sąlyga, kad šiuo laikotarpiu teisėjauta 

ne mažiau kaip penkis kartus Lietuvos čempionato „A lygos“ varžybose komisaro, varžybų 

vadovo, vyriausio sekretoriaus, vyriausio laikininko, techninės komisijos pirmininko arba trasos ir 

saugumo viršininko pareigose; 

62.6. Tarptautinė kategorija – suteikiama asmeniui turinčiam nacionalinės kategorijos licenciją 

kuris yra  išklausęs FIA seminarą ir yra įtrauktas  į atitinkamus FIA sąrašus, bei teisėjavęs ne 

mažiau kaip tris kartus FIA tarptautinėse (LASK 17 str.) ir/ar NEZ organizuojamose varžybose 

komisaro, varžybų vadovo/pavaduotojo, vyr. sekretoriaus, vyr. laikininko, techninės komisijos 

pirmininko arba trasos ir saugumo viršininko pareigose.; 

62.7. Garbės teisėjas – nusipelniusiems teisėjams, turintiems nacionalinę kategoriją arba 

baigusiems aktyvų teisėjavimą; 

62.8. Teisėjus egzaminuoja ir jiems kategorijas suteikia LASF Teisėjų komiteto paskirti asmenys. Į 

egzaminą gali būti pakviesti atskirų automobilių sporto šakų konsultantai. 

63.  LASF teisėjų kategorijų suteikimo tvarka: 

63.1. Stažuotojo, III-ą ir II- ą LASF teisėjų kategorijas, vadovaudamasi,  LASF Teisėjų komiteto 

patvirtintais „Sporto teisėjų atestavimo ir kategorijų suteikimo nuostatais“, LASF nario nariams 

suteikia, LASF nario sudaryta Atestacinė komisija, kuri tvirtinama Teisėjų Komitete. Šioje 

komisijoje turi būti ne mažiau kaip vienas asmuo, turintis pirmą kategoriją. LASF narys, 
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remdamasis Atestacinės komisijos priimtu sprendimu, pateikia LASF administracijai LASF teisėjų 

komiteto pirmininko patvirtintą prašymą ir su juo susijusius dokumentus. 

63.2. I-ą ir nacionalines kategorijas suteikia LASF Teisėjų komitetas, vadovaudamasis „Sporto 

teisėjų atestavimo ir kategorijų suteikimo nuostatais“. LASF nariai, kurių teisėjai nori gauti I-ą ar 

nacionalinę kategorijas, pateikia savo rekomendacijas ir dokumentus, patvirtinančiais atestuoto 

teisėjo darbo stažą LASF Teisėjų komitetui.  

63.3. LASF Teisėjų komiteto sprendimu, galima neeilinė atestacija. Tik LASF Teisėjų komitetas 

turi teisę suteikti bet kokią teisėjo kategoriją (išskyrus nacionalinę), neatsižvelgiant į turimą 

kategoriją ir teisėjavimo stažą.  

63.4. LASF Teisėjų komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į atestacinės komisijos išvadas, duoda 

(arba ne) leidimą LASF administracijai išduoti asmenims atitinkamos kategorijos LASF Teisėjo 

licenciją. 

64.  LASF teisėjo licencijai gauti pateikiami šie dokumentai: 

64.1. Prašymas teisėjo licencijai gauti (Priedas Nr.5); 

64.2. Notaro patvirtintas tėvų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų); 

64.3. Asmens gyvybės draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, galiojantis iki tų metų gruodžio mėn.  

31 dienos; poliso kopiją (minimali draudimo suma 3000,- Lt.); 

64.4. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauka; 

64.5. Sumokėti LASF narių suvažiavimo nustatytą mokestį.  

65. Kokias Teisėjo pareigas gali eiti atitinkamos kategorijos LASF teisėjo licencijos turėtojas, nustato 

LASF Teisėjų komiteto patvirtinti LASF Teisėjų kategorijų kvalifikaciniai reikalavimai. 

 

VIII. LASF ORGANIZATORIAUS LICENCIJA 

 

66. Reikalavimai LASF organizatoriaus licencijai gauti: 

66.1. Organizatoriaus licencija, vadovaujantis LASK išduoda LASF. Negalima rengti varžybų, 

neturint LASF išduoto organizacinio leidimo (Organizatoriaus licencijos). 

66.2. Organizatoriaus licencija išduodama tik LASF nariui. 

     66.3. Organizatoriaus licencijai gauti LASF narys pateikia paraišką Organizatoriaus licencijai gauti 

(Priedas Nr.6).  

66.4.  Paraišką Organizatoriaus licencijai gauti tvirtina atitinkamos sporto šakos LASF komitetas ir 

duoda (arba ne) leidimą LASF administracijai išduoti Organizatoriaus licenciją. 

66.5. Teisė vykdyti LASF automobilių sporto klasifikuojamas varžybas patvirtinama ir išduodama 

Organizatoriaus licencija, kai yra įvykdytos visos varžybas reglamentuojančių dokumentų bei 

varžybų organizavimo sutartyje numatytos sąlygos. 
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IX. LASF TRASOS LICENCIJA 

 

67.  Reikalavimai Trasos  licencijai gauti: 

67.1.Visos automobilių sporto trasos, kuriose organizuojamos LASF automobili ų sporto 

klasifikuojamos varžybos,  privalo turėti “Trasos licenciją”. Licenciją, LASF Saugaus varžybų 

organizavimo komiteto teikimu, išduoda LASF.  

67.2. Trasos licencijai gauti pateikiami šie dokumentai: 

67.2.1. Saugos planas. 

67.2.2. LASF Saugaus varžybų organizavimo komiteto sudarytos komisijos trasos priėmimo 

aktas. 

67.2.3. Kiti varžybų organizavimo sutartyje nurodyti dokumentai. 

67.2.4. Sumokėti LASF narių suvažiavimo nustatytą mokestį. 

67.3. Trasos inspektoriui, mokesčio dydį suderinęs su tos sporto šakos LASF komitetu, sumoka 

Organizatorius. 

67.4. LASF Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko ar įgalioto asmens patvirtintas 

Saugos planas arba LASF Saugaus varžybų organizavimo komiteto sudarytos komisijos trasos 

priėmimo aktas yra leidimas LASF administracijai išduoti Trasos licenciją. 

 

X. AUTOMOBILIO SAUGOS R ĖMO GAMINTOJO LICENCIJA  

 

68. Reikalavimai Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencijai ir Asmens 

atliekančio automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimui gauti : 

68.1.Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencija ir Asmens atliekančio automobilių 

saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimą, išduoda LASF. Licencija išduodama LASF 

nariui, pažymėjimas išduodamas fiziniam asmeniui įtrauktam į Licenciją. 

68.2.LASF narys pateikia LASF administracijai paraišką ir žemiau išvardintus dokumentus 

Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencijai gauti su joje įrašytais asmenimis, kurie  

gamins ir montuos sportinių automobilių saugos rėmus sportiniams automobiliams. Išdavus LASF 

nariui  Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licenciją, į licenciją įrašytam asmeniui 

išduodamas Asmens atliekančio automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimas. 

68.3. Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencijai ir Asmens atliekančio automobilių 

saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimą gauti pateikiami šie dokumentai: 

68.3.1. LASF Techninių reikalavimų komiteto įgalioto asmens patvirtintą paraišką 

Automobilių saugos rėmų gamintojo licencijai gauti (Priedas Nr.7) pasirašytą LASF nario 

vadovo  ir asmens atliksiančio saugos rėmo gaminimą (montavimą) bei antspauduotą LASF 

nario antspaudu. 
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68.3.2.Galiojantį LR atitinkamos institucijos išduotą sertifikatą (pažymėjimą) patvirtinantį, 

kad į paraišką įtrauktas asmuo gali atlikti metalo suvirinimo darbus. 

68.3.3. Elektroniniame formate asmens, atliekančio automobilių saugos rėmų gaminimą, foto 

nuotrauka ( jpg. formatu). 

68.3.4. Sumokėti LASF narių suvažiavimo nustatytą mokestį. 

68.4. Paraišką Automobilio saugos rėmo gamintojo licencijai gauti patvirtina LASF Techninių 

reikalavimų komiteto įgaliotas asmuo, kurio pagrindu  LASF administracija išduoda Automobilių 

saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licenciją ir Asmens atliekančio automobilių saugos rėmų 

gaminimą (montavimą) pažymėjimą. 

  

XI. LICENCIJ Ų SAVININK Ų ATSAKOMYB Ė 

 

69.  Dėl informacijos, kurios reikalauja LASF, iš šiose Taisyklėse nurodytų asmenų teisingumą, visišką 

atsakomybę prisiima tik pats LASF narys ar nario narys, o už asmenis, neturinčius 18 metų (kai to 

reikalauja LR įstatymai), tėvai, įtėviai, globėjai ir pan. Atsakomybę už juridinio asmens veiksmus 

prisiima tik juridinio asmens valdymo organai. 

70. Po licencijos išdavimo, paaiškėjus faktams dėl apgaulingos ir klaidingos informacijos pateikimo 

LASF'ui, LASF Taryba gali panaikinti išduotą licenciją ir gali skirti piniginę baudą, įspėjimą, 

narystės sustabdymą  arba pašalinimą iš LASF narių. 

71.  Paaiškėjus, kad sportininkas ar ekipažas varžybose dalyvavo su licencija, kuri išduota ne pagal šių 

taisyklių reikalavimus ar su suklastota licencija, varžybų rezultatai anuliuojami, prizai privalo būti 

grąžinti LASF'ui (jei iškovotos prizinės vietos). Dėl kitų sankcijų taikymo sprendimus priima 

atitinkamas LASF komitetas arba Taryba. 

72.  Už visas licencijas, išduotas asmenims neturintiems 18 metų, atsako įgalioti tokio asmens atstovai, 

kurie nurodyti notaro patvirtintame jų „Sutikime“. „Sutikimo“ turinyje turi būti nurodyta, jog 

nepilnamečio įgalioti atstovai nori ir sutinka, kad nepilnametis dalyvautų LASF numatytose 

varžybose, supranta tokių varžybų pavojingumo laipsnį ir riziką, bei prisiima visišką ir pilną 

atsakomybę už nepilnamečio asmens veiksmus ir grėsmę jo sveikatai bei gyvybei varžybų metu. 

Taip pat prisiima atsakomybę, už nepilnamečio asmens veiksmų padarinius tretiesiems asmenims. 

73.  LASF išduotos licencijos galioja tik tuomet, kai jos išduotos nepažeidžiant šių Taisyklių tvarkos.  

 

 

PRIEDAI: 

1. Paraiška  Pareiškėjo licencijai; 

2. Paraiška Vairuotojo licencijai; 
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3. Sutikimas dėl nepilnamečio dalyvavimo automobilių ralio, žiedo, ralio-sprinto, kroso, žiemos treko, 

rali-kroso, slalomo, greituminio slalomo ir kalnų, Drag‘o, Drift‘o varžybose; 

4. Vairavimo mokyklų ar automobilių sportine veikla užsiimančių juridinių asmenų, kurie rengia 

automobilių sporto sportininkus, sąrašas; 

5. Paraiška LASF Teisėjo licencijai;  

6. Paraiška LASF Organizatoriaus licencijai; 

7. Paraiška Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencijai ir pažymėjimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių Priedas Nr.1 

 
 

        PARAIŠKA 
PAREIŠKĖJO LICENCIJAI 

 
                 .............................. 

                         (data) 
 

Vadovaujantis LASK, bei LASF licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklėmis, prašau LASF nariui 
(asocijuotam nariui) išduoti Pareiškėjo licenciją, suteikiančią teisę Pareiškėjo komandai dalyvauti automobilių 
sporto varžybose, bei Pareiškėjo atstovams atstovauti Pareiškėjo komandos interesus varžybų metu.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pareiškėjo komandos vairuotojai: 
                                                       
Eil. 
Nr. Pavardė, vardas Kategorija Licencijos Numeris 

(pildo LASF) 

1    
2    
3    
4    

(Į paraišką įrašomų vairuotojų skaičius neribojamas) 
 
Pareiškėjo komandos atstovas(ai): 
 
Eil.Nr. Vardas, pavardė  

1  
2  
3  

(Į paraišką įrašomų atstovų skaičius neribojamas) 
 
Prie Paraiškos privalomai pateikiami: apmokėjimo už Pareiškėjo licenciją ir Vairuotojų licencijas patvirtinimas (pažymi LASF), 
prašymas(ai) Vairuotojo licencijai gauti su priedais. 
Aš Patvirtinu, kad Paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi. Esu atsakingas už visus šioje Paraiškoje esančių asmenų bei už jų 
mechanikų ir/ar keleivių veiksmus. Pasižadu laikytis FIA ir Lietuvos automobilių Sporto Kodekso, Bendrųjų Lietuvos automobilių 
sporto oficialių varžybų pravedimo sąlygų, varžybų taisyklių ir papildomų nuostatų. Pasižadu, jog Pareiškėjo komanda nedalyvaus 
Draudžiamosiose varžybose. Patvirtinu, kad pripažįstu LASF Apeliacinį teismą kaip aukščiausią organą sprendžiantį ginčus 
automobilių sporte.  
  
LASF nario vadovo                _____________________________ __________________________                                                                                   

(Vardas, pavardė)                   (Parašas)      
      V.A. 

 

Licencijos Nr. 
 
 
 
 

pildo LASF 

LASF nario (asocijuoto nario) 
pavadinimas 

 

Pareiškėjo komandos 
pavadinimas 

 

LASF nario (juridinio asmens)  kodas  

PVM mokėtojo kodas  

LASF nario adresas  
Mobilaus telefono  Nr.  

El. pašto adresas  

LASF nario vadovo Vardas,  pavardė  



 

 

 
 
 

PARAIŠKA 
VAIRUOTOJO LICENCIJAI GAUTI 

 

Pirminė □  Atnaujinimas □  Papildymas □  Dublikatas □ 
 

Prašau išduoti_______________   kategorijos   Vairuotojo licenciją, su kuria ketinu dalyvauti šių automobilių 

sporto šakų  C  lygos □;  B  lygos □  (reikiamą pažymėti) varžybose arba 

 A  lygos : Ralis □;  Žiedas □;  Krosas/rali-krosas □, varžybose. 
 
 Pareiškėjas ir Pareiškėjo komandos pavadinimas: 
LASF nario (asocijuoto nario) 
pavadinimas 

 

Pareiškėjo komandos pavadinimas  
 

Vairuotojo duomenys: 
Vardas  Pavardė  
Asmens kodas            Telefono Nr.  
Vairuotojo 
pažymėjimo Nr.  

 
El. pašto 
adresas 

 

Adresas  
   (gatvė, buto, namo nr., pašto indeksas, miestas) 
Pridedama:  
1.Vairuotojo asmens sportinis draudimas, galioja iki 201___  m. ____________ mėn.____ d.  
Draudimo 
bendrovė 

 Poliso Nr.   

 

2. Asmens sveikatos patikrinimo pažyma: Forma Nr. 068/a , galioja iki 201 _ m. _________ mėn.  Forma 
Nr. 083-1/a arba F048/a galioja iki 201 _ m. ___________ mėn. 

3. Vairuotojo pažymėjimas.  
4.  Elektroniniame formate asmens foto nuotrauka (jpg. Formatu). □ (pažymi LASF) 

5.  Notaro patvirtintas tėvų ar globėjų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus). 

6.  LASF patvirtintos vairavimo mokyklos kursų baigimo pažymėjimas.  

7.  Apmokėjimas už Vairuotojo licenciją. □ (pažymi LASF) 
 
Pasirašydamas šią paraišką aš patvirt inu kad:  1. Visi paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi; 2. 
Įsipareigoju laikytis LR Kūno Kultūros ir sporto  įstatymo reikalavimų, Lietuvos automobilių sporto kodekso, atitinkamų LASF 
Reglamentų, varžybų taisyklių, techninių reikalavimų, varžybų papildomų nuostatų; 3. Nenaudosiu jokių Antidopingo konvencijoje 
ir jos papildymuose nurodytų draudžiamų preparatų ir metodų 5. Sutinku, kad varžybų metu įvykus nelaimingam atsitikimui man 
būtų suteikta medicininė ir kita neatidėliotina pagalba; 6. Pats esu atsakingas už savo sveikatos būklę 7. Mano elgesys varžybų metu 
neprieštaraus sportinei etikai; 8. Nedalyvausiu Draudžiamosiose varžybose. 8. Pripažįstu LASF, kaip vienintelį automobilių sporto 
valdžios organą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 9. Pripažįstu LASF Apeliacinį teismą, kaip galutinę instanciją sprendžiančią 
ginčus automobilių sporte.      
Neprieštarauju, kad mano asmens duomenys ir informacija apie mane būtų kaupiama LASF-e bei perduodama KKSD. 
 
  

___________________          
          (vairuotojo parašas)                  (data) 
 

 
 

 

LASF l i cenc i jų  i šdav imo i r  k a tegor i jų  su te ik imo ta isyk l ių  p r iedas  Nr .2  

PILDO LASF:  

SUTEIKTA ........................... KATEGORIJOS LICENCIJA KURIOS NR.: .......... 

Licenciją išdavusio asmens parašas:..............................    

Data: ............................ 

LASF  teorinių žinių egzaminas: 

Rezultatas...................................................................... 

Egzaminą priėmė: 

....................................................................................... 

 
 

FOTO 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pil._______________________________ 
Asmens kodas:______________________ 
Deklaruojama gyv.vieta:___________________________________ 
Tapatybė nustatyta pagal pasą:______________________________ 
Išduota:______________________ 
 
 
Pil.______________________________ 
Asmens kodas:_____________________ 
Deklaruojama gyv.vieta:_____________________________ 
Tapatybė nustatyta pagal pasą:________________________ 
Išduota:______________________ 
 
 

 
SUTIKIMAS 

DĖL NEPILNAME ČIO DALYVAVIMO RALIO, ŽIEDO, RALIO-SPRINTO, KROSO, Ž IEMOS 
TREKO, RALI-KROSO, SLALOMO, GREITUMINIO SLALOMO IR KALN Ų LENKTYNI Ų, 

DRAGO, DRIFTO VARŽYBOSE 
 

................................. 
(data) 

 
 
Lietuvos automobilių sporto federacijai 
 
 
Mes,__________________________________________________________, sutinkame, kad mūsų 
nepilnametis sūnus ___________________________________ gim. _____________, asmens kodas: 
________________________, nurodyta gyvenamoji vieta:____________________________, dalyvautų 
Ralio, žiedo, ralio–sprinto, kroso, rali-kroso, žiemos treko, slalomo, greituminio slalomo ir kalnų lenktynių, 
Drag‘o, Drift‘o varžybose nuo ___________________ iki __________________. 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

Tėvo Vardas, Pavardė, parašas 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Mamos Vardas, Pavardė, parašas 
  

 

 

 

LASF l i cenci jų  i šdavimo i r  kategor i jų  su teik imo ta isyk l ių  P r iedas Nr.3  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAIRAVIMO MOKYKL Ų AR AUTOMOBILI Ų SPORTINE VEIKLA UŽSIIMAN ČIŲ JURIDINI Ų 

ASMENŲ, KURIE RENGIA AUTOMOBILI Ų SPORTO SPORTININKUS, 
SĄRAŠAS  

 
 
 
     LASF išduodama Vairuotojo licencijas pripažįsta tik šių juridinių asmenų išduotus sportinio vairavimo 
kursų baigimo pažymėjimus: 
 

1. „BMW vairavimo akademija“ - http://www.promosportas.lt/vairavimoakademija 

2. „Capkauskas racing“ - http://www.capkauskasracing.lt 

3. „Ekstremvita“ - http://www.ekstremvita.lt/  

4. „Euroracing“ - http://www.euroracing.lt 

5. „Girdauskas Rally school“ - http://www.rallyschool.lt/en/ralio-mokykla/ralio-mokykla.html 

6. „Vilniaus miesto sportinio vairavimo centras“ - http://www.vsvc.lt 

 
 
     Šis sąrašas gali būti pildomas, vairavimo mokykloms ar automobilių sportine veikla užsiimantiems 

juridiniams asmenims, pateikus LASF‘ui prašymus su automobilių sporto sportininkų rengimo programa arba 

instruktorių, rengiančius sportininkus aprašymu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASF l i cenci jų  i šdavimo i r  kategor i jų  su teik imo ta isyk l ių  P r iedas Nr.4  

PATVIRTINTA: 
 
LASF tarybos posėdyje 
2013 m. vasario mėn. 19 d. 
Protokolas Nr. 2013-03 
 



 

 

                                         
PARAIŠKA 

  LASF TEISĖJO LICENCIJAI GAUTI 
 

 
 

                  Pirminė □  Atnaujinimas □  Papildymas □  Dublikatas □ 
                            
Duomenys susiję su licencijos išdavimu: 

Pareiškėjas 
  

 
Prašau išduoti Pareiškėjo nariui ______________________________________________________________  
        (vardas, pavardė) 

,________________________ kategorijos LASF Teisėjo licenciją. 
                                                                                                  

Gimimo data:   
Adresas:   
Telefonas:   
El.paštas:   

 
Pridedama: 
1. Asmens gyvybės draudimo nuo nelaimingų atsitikimų poliso kopija 
2. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauka (jpg. Formatu)  □ (pažymi LASF) 

3. Licencijos mokesčio apmokėjimas □ (pažymi LASF) 
4. Notaro patvirtintas tėvų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų) 
5. Ankstesniais metais turėta kategorija:  

20……. m. suteikta kategorija   
 
Asmuo gaunantis LASF teisėjo licenciją įsipareigoja: būti sąžiningu ir nešališku bei laikytis LR Kūno Kultūros ir sporto įstatymo 
reikalavimų, Lietuvos automobilių sporto kodekso, visų LASF Reglamentų, varžybų taisyklių ir techninių reikalavimų, o taip pat ir 
jų papildomų nuostatų. Įsipareigoja naudoti visas turimas galimybes propaguoti LASF ir automobilių sportą. Sutinka, kad varžybų 
metu įvykus nelaimingam atsitikimui jam būtų suteikta medicininė ir kita neatidėliotina pagalba. Pasižada, jog jo elgesys, pareigų 
atlikimo metu, neprieštaraus sportinei etikai. Pasižada nedalyvauti Draudžiamosiose varžybose. Pripažįsta LASF kaip vienintelį 
automobilių sporto valdžios organą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pripažįsta LASF Apeliacinį teismą kaip galutinę instanciją 
sprendžiančią ginčus automobilių sporte. Neprieštarauja, kad jo asmens duomenys ir informacija apie jį būtų kaupiama LASF-e bei 
perduodama KKSD. 
 
 
Licencijos gavėjo:  ______________________________                            20....... ___________ mėn._____ d. 
                                              Vardas , pavardė , parašas   
 
Pareiškėjo:             ______________________________                          20....... ___________ mėn._____ d. 
                                                  Vardas , pavardė , parašas   
 
Arba pateikiamas Pareiškėjo narių, norinčių gauti LASF teisėjo licenciją, sąrašas. 
 
 
LASF Teisėjų komiteto suteikta LASF Teisėjo  _____________________kategorija (I-a arba nacionalinė) 
 
 
 Licenciją Nr. __________ išduota  data:....................                          ______________________________
   

                    (LASF darbuotojo išdavusio licenciją parašas)        
  

 

LASF l i cenci jų  i šdavimo i r  kategor i jų  su teik imo ta isyk l ių  P r iedas Nr.5  PATVIRTINTA: 
LASF Teisėjų 

komiteto pirmininko 
 

....................................
....... 

(parašas) 



 

 

        
      

 
 
 

 
PARAIŠKA 

LASF ORGANIZATORIAUS LICENCIJAI GAUTI 
 

                            
 
        Prašau išduoti organizacinį leidimą (Organizatoriaus licenciją) organizuoti 20......... m. automobilių 
 
___________________________________________________________________________________ 
varžybas. Teikdamas šią paraišką pareiškiu, jog turiu finansinių išteklių organizuoti ir reikiamame lygyje 
pravesti varžybas. Pareiškiu jog esu susipažinęs ir įsipareigoju vykdyti Tarptautinio sporto kodekso, Lietuvos 
automobilių sporto kodekso, Bendrųjų Lietuvos automobilių sporto oficialių varžybų vykdymo sąlygų, taip 
pat atskiros sporto šakos taisyklių bei reglamentų nuostatas. Įsipareigoju pateikti atskiros sporto šakos 
Komitetui visus su varžybomis susijusius dokumentus, vadovaujantis varžybas reglamentuojančių norminių 
aktų nustatyta tvarka ir terminais.  
 

LASF NARIO INFORMACIJA 

LASF NARYS (pavadinimas)  

Adresas, tel./fax, el.paštas  

Įmonės kodas  

PVM kodas  

Bankas  

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.  

Vardas Pavardė Telefono Nr. El.paštas 
LASF nario vadovo   

   
 
• Organizatoriaus licencija išduodama, kai LASF narys pateikia ir suderina su  atitinkamos sporto šakos 
komitetu varžybas reglamentuojančius dokumentus. 
 
 
- Pasirašydamas šią paraišką pareiškiu, jog pripažįstu Lietuvos automobilių sporto federaciją kaip vienintelį 
automobilių sporto valdžios organą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pripažįstu LASF Apeliacinį teismą kaip 
aukščiausią organą sprendžiantį ginčus automobilių sporte. Įsipareigoju nevykdyti Draudžiamųjų (TSK bei 
LASK 59 str.) varžybų.  Taip pat pareiškiu, kad visa pateikta paraiškoje informacija yra teisinga. Prisiimu dėl 
varžybų vykdymo kylančią, LR įstatymų, LASF norminių aktų bei Varžybų organizavimo sutartyje numatytą 
organizatoriaus atsakomybę. 
 
 
 
LASF nario vadovo               ________________________________                  _________________ 
                              (vardas pavardė)                                                      (parašas) 
 
 
                                            A.V. 

 

 

LASF l i cenci jų  i šdavimo i r  kategor i jų  su teik imo ta isyk l ių  P r iedas Nr.6  

Patvirtinta: 
 

LASF ............. komitete 
 20......m. ...... mėn. .....d. 
 Protokolas Nr................. 
 



 

 

 
Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių Priedas Nr.7 

 
  

 
PARAIŠKA 

AUTOMOBILI Ų SAUGOS RĖMŲ GAMINTOJO 
(MONTUOTOJO) LICENCIJAI IR PAŽYM ĖJIMUI 

GAUTI 
 

....................................  
(data) 

 

PATVIRTINTA: 
LASF techninių reikalavimų 

komiteto įgaliotas asmuo 
 
 

___________________ 
(V. pavardė) 

 
 

_________________ 
(parašas) 

 

 
      Vadovaujantis LASK, Reikalavimo automobilių saugos rėmų gamintojams (montuotojams) nuostatomis bei LASF 
licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklėmis, prašau LASF nariui (asocijuotam nariui) ir jo teikiamam 
asmeniui, išduoti Automobilio saugos rėmo gamintojo licenciją ir pažymėjimą, suteikiančią teisę LASF nariui ir jo 
nariams (fiziniams asmenims) gaminti ir montuoti sportiniuose automobiliuose saugos rėmus. 

  

LASF nario (asocijuoto nario) 
pavadinimas 

 

LASF nario vadovo Vardas,  pavardė  

 
Asmens atliekančio automobilio saugos rėmo gaminimą (montavimą) duomenys : 

Pavardė, vardas 
 

Pažymėjimo suteikiančio teisę atlikti 
suvirinimo darbus  Nr. 

 

Telefono  Nr. / El. pašto adresas 
 

LASF suteikto gamintojo (montuotojo) 
pažymėjimo Nr. 

 

Licencijos Nr.  (pildo LASF)  
 

 
Gaminio homologacijos Nr. nekintama dalis*:  ________ 
(*nesikeičianti dalis yra asmens gaminančio saugos rėmus pavardės pirmos trys raidės. Visas rėmo sumontavimo homologacijos nr. sudaromas tokiu principu: 
nekintama dalis, metai, mėnuo ir rėmo skaičius eilės tvarka. PVZ.: Montuotojo pavardė - Pavardenis, rėmai sumontuoti 2007 metais, 6 birželio mėnesį, 7 rėmas eilės 
tvarka – Homologacijos Nr: PAV/07/06/07).    

 
Pasirašydamas šią paraišką LASF narys ir jo asmuo atliekantis saugos rėmo gaminimą (montavimą) pareiškia, kad: 
1. Rėmų gaminimo (montavimo) metu asmuo gaminantis (montuojantis) saugos rėmus, turės galiojantį atitinkamos LR institucijos išduotą 
sertifikatą, patvirtinantį, kad asmuo gali atlikti metalo suvirinimo darbus. 
2. Į sportinius automobilius montuojami rėmai atitiks FIA kodekse, priede “J” numatytus reikalavimus – rėmo schemą, tvirtinimo principus ir 
būdus, medžiagos specifikacijas, ir t.t. – atsižvelgiant į varžybų, kuriose ketinama dalyvauti reglamentuojančių dokumentų (taisyklių, reglamentų, 
techninių reikalavimų) specialiuosius reikalavimus saugos įrangai. 
3. Suvokia, jog tikrinimo metu paaiškėjus, kad rėmai (medžiaga, sienelių storis, schema, virinimo siūlė) neatitinka reikalavimų, galiu netekti 
LASF‘o išduotos Automobilių saugos rėmų gamintojo licencijos ar LASF nario asmeniui išduoto gamintojo (montuotojo) pažymėjimo. 
4. LASF nario asmuo, atliekantis suvirinimo darbus, yra  profesionalus tokių darbų specialistas, turi pakankamai patirties, žinių, gebėjimų atlikti 
darbus pagal nustatytus reikalavimus. 
5. Žino, jog privalo paruošti ir į LASF pristatyti atitinkamos formos rėmų sertifikavimo dokumentą, kuriame pateikiami rėmo brėžiniai, 
fotografijos, bei asmens gaminusio (montavusio) saugos rėmus parašu patvirtinama, kad apsauginis rėmas atitinka nustatytus reikalavimus ir tinka 
naudojimui automobilių sporto varžybose (viena kopija privalo būti pateikta LASF‘ui). 
6.Prisiima visą atsakomybę už atliktus darbus  ir patvirtinu, kad neturėsiu LASF‘ui jokių pretenzijų dėl galimos trečiųjų asmenų žalos atlyginimo.
  
 
 
______________________________________                         ______________________________________  
         (LASF nario vadovo Vardas, pavardė, parašas)                           (Asmens atliekančio saugos rėmo gaminimą  (montavimą)  
                                                                                                                                                              vardas, pavardė, parašas ) 
          V.A. 


