
 Gerb. LASF nariai ir sportininkai, 

 

formuojame klausimus, kuriuos reikėtų aptarti ir išspręsti Drifto bendruomenės 
susirinkimo metu, kuris vyks 2017 birželio 14 d. (trečiadienį) 19 val., Viešbutyje „Centre hotel“, 
Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31, Kaune. 

Šiuo metu planuojami tokie preliminarūs probleminiai klausimai, iškelti Drifto 
bendruomenės: 

1.   dėl varžybų organizavimo ir organizatorių įsipareigojimų nevykdymo. 

Pastebėti tokie renginių trūkumai (taisyklių pažeidimai, renginių kokybės, turinio ir kiti 
ypatumai, kurie nesuderinami su tikslu kelti drifto kaip automobilių sporto šakos lygį): 

I.   dėl kuro pylimo zonos nebuvimo semi-pro lygos II etape; 
II.   dėl netvarkingų varžybų dokumentų (dėl trasos priėmimo, dėl teisėjų licencijų ir 

kt.); 
III.   dėl LASF SVO (Saugaus varžybų organizavimo reglamento) pažeidimų, 

nesilaikant saugių gesinimo ir išslydimo zonų reikalavimo, taip pat: 
•  dėl nesaugiai sudėtų blokų Semi-pro lygos II etape (blokas, tarpas, blokas, 

tarpas, nuotrauka pridedama); 
•  dėl blokais ar padangomis neapstatytų stulpų trasose ar iškart už jos ribų 

(per trejas varžybas šiemet buvo atsitrenkta į 3 stulpus, nuotraukos 
pridedamos iš	  Street II etapo bei Semi-Pro II etapo); 

•  dėl nesaugaus finišavimo ir startavimo semi-pro lygos II etape (didžiąją 
laiko dalį trasa buvo sausa, o finišo starto vietoje šlapia ir dar žemėta, 
nebuvo valoma, tad dalyviai turėjo problemų startuojant bei sustojant ir 
buvo realus pavojus starto teisėjui bei starto laukiantiems dalyviams); 

•  dėl Semi-pro lygos II etape saugos automobilio nebuvimo; 
•  pažymėtina, kad laikytis saugos reikalavimų įpareigoja ne tik SVO, bet ir 

LASF etikos ir drausmės kodeksas, kurio 6 str. 13.20 p. įtvirtinta, kad 
privaloma užtikrinti varžybų dalyvių saugumą, gerovę ir medicininę 
priežiūrą, reikalingą automobilių sporto varžybose ir renginiuose. 

IV.   dėl varžybų nestabdymo, kai pusė trasos Semi-pro II etape buvo apsemta vandeniu 
ir dėl to buvo dalyvių, kurie turėjo rimtų variklio problemų dėl vandens arba turėjo 
atsisakyti dalyvauti (organizatorius nenumatė (nors pagal savo kompetenciją bei 
organizavimo patirtį galėjo ir privalėjo numatyti), kaip pasikeis trasa bei Pitlane 
zona palijus); 

V.   dėl Pitlane zonos nepatogumų ir vienodų teisių dalyviams Pitlane zonoje 
neužtikrinimo (Semi-pro lygos II etape ji buvo padalinta į tris dalis, kai kurios jos 



dalys buvo paskendusios ir padangas reikėjo keisti didelėse balose (nuotrauka 
pridedama); kai kurie dalyviai negalėjo pasiekti automobiliu padangų montavimo 
darbuotojų iš savo Pitlane vietos; kai kurių dalyvių Pitlane‘as buvo autobusų 
stotelėje); Pitlane nebuvo galima laikyti tech. automobilio, tai reiškia, kad įrankiai 
(ir kt.) buvo laikomi „ant lietaus“, nesaugomi. Dabartinis šios problemos 
sprendimas riboti dalyvių skaičių iki 30 nėra tinkamas, kadangi semi-pro lygos 
dalyvių yra virš 40 ir jiems turi būti suteikta teisė dalyvauti varžybose; 

VI.   dėl to, kad po Semi-Pro lygos varžybų dalyviai buvo apdovanoti netinkamos 
kokybės apdovanojimais, kurie praėjus kelioms dienoms po varžybų bus pakeisti 
tinkamos kokybės taurėmis (buvo įteiktos taurės, ant kurių yra tik užimtos vietos 
užrašas, parašytas markeriu, patrynus nusivalo; tai yra nepagarba varžybų 
nugalėtojams); 

VII.   dėl renginio kultūros ir per mažo organizatoriaus indėlio į dalyvių žinomumo 
skatinimą čempionato metu: per varžybas vietoj dalyvių pageidaujamų paradų 
vyksta turnyrai: sustatomi automobiliai ir vairuotojai turi tarp jų praslysti, 
rizikuodami sudaužyti automobilį, arba uždaryti tokio automobilio dureles 
(formuojamas destruktyvus požiūris, pateisinantis automobilių daužymą, dėl to 
dalyviai nenori investuoti pinigų į automobilio išvaizdą, dėl to varžybų lygis žemas 
ir žiūrovai ateina tokie, kurie yra nepatrauklūs rėmėjams, tad biudžetas neišaugs; 
šią rungtį būtų galima pakeisti dalyvių paradu, t. y. proga pristatyti save, 
automobilį, komandą, rėmėjus, kas palengvintu pilotams rėmėjų paiešką ir 
išlaikymą. Dėl dabar propaguojamų turnyrų skatinama chuliganiško vairavimo 
kultūra, o ne drifto kaip profesionalaus sporto, kuris turi gražią kultūrą, pvz., 
Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose; manytina, kad 
geriau pritraukti mažiau žiūrovų, bet patrauklių rėmėjams žiūrovų);	  LASF etikos ir 
drausmės kodekse numatyta, kad organizatorius bei sportininkai atsako už Lietuvos 
automobilių sporto vystymo vientisumą bei Lietuvos automobilių sporto reputaciją 
tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų ir turi nuolatos siekti apsaugoti Lietuvos 
automobilių sporto įvaizdį nuo pavojaus ar žalos, kylančios dėl amoralios, 
neetiškos veiklos metodų ar užsiėmimų. Akivaizdu, kad Organizatorius šią nuostatą 
ignoruoja; 

VIII.   dėl renginių vedėjo vartojamų rusiškų žodžių (vėlgi, renginiai orientuoti į ne tokią 
auditoriją, kuri būtų patraukli rėmėjams); 

IX.   dėl daromų išimčių iš reglamento taisyklių ir kitų taisyklių nei numatyta (5 min 
automobiliu virsta 15 ir daugiau min kai kuriems dalyviams, kažkam ir lieka 5 min; 
I-ame Semi-pro etape buvo daug važiuojančių be kapotų, vėliau šitai nebebuvo 
leidžiama; kai kuriems buvo leidžiama dalintis automobiliu, kai tai neleidžiama 
pagal reglamentą; techniškai taisyklių neatitinkantiems automobiliams buvo 
leidžiama startuoti (be lempų, be bamperių, su kuro sistema viduje); techninis 
komisaras turi būti griežtas ir nepriklausomas LASF atstovas, kuris turėtų teisę 



neleisti startuoti kitiems dalyviams. Tokios pareigos neturėtų būti skiriama 
dalyviui, nes jis suinteresuotas palaikyti gerus santykius su kitais dalyviais; 

X.   dėl gramatinių klaidų renginių puslapiuose; 
XI.   dėl to, kad kai kuriose varžybose trūko kompetentingų trasos darbuotojų ir 

darbuotojų Pitlane zonoje. Reikėtų numatyti minimalų kiekį kompetentingų 
žmonių (pavyzdžiui, starto teisėjas Semi-pro I etape buvo nekompetentingas, nes 
kai kuriuos dalyvius paleido į startą be kapotų, kai trasa dar nesutvarkyta, 
pavyzdžiui, kūgeliai nesustatyti, dėl to kenčia išvažiavęs į netvarkingą trasą dalyvis 
ir pan.; nebuvo Semi-pro II etape, kas galėtų ateiti po avarijos ir įvertinti situaciją, 
padėtų tinkamai pašalinti tepalus leidžiantį dalyvį, kt., Pitlane zonoje ne kartą buvo 
išsipylę tepalai ir nebuvo iškart pilamas sorbentas); 

XII.   dėl to, kad per II Semi-pro etapą nebuvo galimybės nuvalyti trasą nuo antifrizo dėl 
laiko stokos; 

XIII.   organizuojant Street lygos II etapo varžybas buvo pažeistos Taisyklių 3.3.1.6. 
nuostatos, įpareigojančios organizatorių aprūpinti fakto teisėjus reikiamomis 
priemonėmis. Organizatorius šiais metais įdiegė kompiuterinę programėlę, kurioje 
yra fiksuojami visi rezultatai, tačiau ji visose buvusiose varžybose dalinai neveikė, 
tad Street lygos 2 etapo varžybose buvo nefiksuoti taškai daliai važiavusių pilotų 
(medžiaga pridedama) t. y. taškus teisėjai rašė, tačiau dėl lėto interneto jie 
programoje neišsisaugojo. Pažymėtina, kad Organizatorius šios klaidos neneigia, 
tačiau nemato jokių problemų, nors daliai vairuotojų tai nulėmė varžybų eigą. 
Gavosi taip, kad dalyvis susimoka startinį 40 eurų mokestį, o paskui dėl 
Organizatoriaus kaltės iš varžybų iškrenta. Organizatorius tokios klaidos niekaip 
nekompensavo, ir neatsiprašė dalyvių. 

XIV.   Semi-pro II etape be to, kad buvo netinkamai parinkta trasa, nenuvalyta trasos 
danga, taip pat buvo nesilaikoma paskelbto varžybų tvarkaraščio (kvalifikacija 
prasidėjo ne 14.15, o 15.30, nebuvo organizuojamas paradas ir t. t.), nors 
tvarkaraštis pagal Lietuvos automobilių sporto kodekso (patvirtintas 2016 m. kovo 
26 d.) 3.7.3. punktą yra oficialaus varžybų dokumento – programos - sudedamoji 
dalis. 

XV.   kita. 

Drifto bendruomenė mano kad nurodytos aplinkybės rodo, jog dabartinis varžybų 
Organizatorius neatitinka Lietuvos drifto varžybų taisyklių 3.1.3.1. numatyto kriterijaus, t. y. 
nesugeba įvertinti trasos saugumo bei trasos kokybės. Taip pat pažeidė minėtų Taisyklių 3.3.1.4. 
punktą, t. y. nepasirūpino tinkamu kiekiu gesintuvų, sorbentų, šluotų ar kitais sorbento šalinimo 
įrankiais; ir kt. LASF etikos ir drausmės kodekso 6 straipsnio 9 punktas numato, kad  privaloma 
vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek automobilių sportui, tiek pažeidžiančių kitų asmenų 
teises bei teisėtus interesus 

Šiai problemai spręsti ir trūkumams šalinti yra tokios galimybės: 



a)   neleisti D1sport organizuoti varžybų ir šiemet čempionatą nutraukti dėl taisyklių 
pažeidimų visumos (šis sprendimas neatitinka dalyvių interesų, kadangi tokiu atveju 
nebebūtų varžybų šį sezoną, o dalyviai varžytis nori); 

b)   suformuoti stiprų drifto komitetą, kuris (tai būtų daugumos interesus atitinkantis 
sprendimas): 

a.   turėtų pakankamai galių skirti baudas dalyviams; 
b.   turėtų pakankamai galių skirti baudas organizatoriui už taisyklių nesilaikymą ir 

priversti tinkamai atlikti pareigas,	  įpareigoti organizatorių laikytis Lietuvos drifto 
taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų organizuojant varžybas (Lietuvos 
automobilių sporto kodekso 1.3.1. punktas); organizuoti tokias varžybas, kurių 
metu būtų skatinamas ir vystomas driftas kaip automobilių sporto šaka; 

c.   kuris balsų dauguma galėtų sustabdyti varžybas, kai šios akivaizdžiai nesaugios; 
d.   kt. 

c)   paskirti kitą organizatorių organizuoti likusioms šio sezono varžyboms, tačiau šiuo metu 
daugiau organizatorių paraiškų nėra gauta. 

2. Dėl Drifto komiteto formavimo. 

Šiuo metu ieškome asmenų, galinčių pretenduoti ir užimti komiteto pirmininko poziciją. 

3. Kiti aptartini klausimai ir problemos, iškelti Drifto bendruomenės, ir nepaminėti 
aukščiau: 

I.   Kaip ketinama didinti informacinę sklaidą apie renginius, siekiant pritraukti didesnį 
žiūrovų skaičių (žiūrovų skaičius yra svarbus rodiklis rėmėjams dėl reklamos 
pasiekiamumo). Jei toks planas yra, prašoma detalizuoti, jog būtų aiškumas dalyviams ir 
jų rėmėjams. Akivaizdu, kad trūksta profesionalių fotografų renginių metu. 

II.   Kuo yra grindžiama renginio startinio mokesčio kaina? Kodėl ne 10 Eur ar 100 Eur? 
Klausimo tikslas išsigryninti, ar nėra tokia situacija, jog dalyvių startinio mokesčio 
surenkamas biudžetas yra didelė dalis visos renginio sąmatos. Jeigu taip ir yra, tuomet 
nesudėtinga paskaičiuoti galimą renginio biudžetą, kuris tokiu atveju yra akivaizdžiai per 
mažas siekiant suorganizuoti kokybišką renginį. Tai rodytų, kad reikia ieškotį kitų 
finansavimo šaltinių. 

III.   Aiškiai matomas verslo segmento neįsitraukimas į organizatoriaus renginius. Ar tai yra 
organizatoriaus pozicija, jog to nereikia, ar susiduriama su problemomis siekiant 
verslininkų bendradarbiavimo, kurios atsiranda būtent dėl renginių kokybės? (Šis 
klausimas iš dalies jau paminėtas aukščiau). 

IV.   Ar LASF galėtų padėti renginio organizatoriui gauti leidimus renginių vietai? Kai kuriais 
atvejais to neįmanoma padaryti pačiam organizatoriui be LASF pagalbos. 

V.   Problema: šiuo metu visi padangas šildo starte, tačiau tai nesaugu, kadangi paskui stovi 
automobiliai, mechanikai prie jų automobilių, starto teisėjas ir pan. Kitose valstybėse 



vykstančiose varžybose yra įrengiama speciali zona padangoms šildyti. Sprendimas: 
numatyti taisyklę, kad organizatorius esant galimybei įrengtų padangų šildymo zoną. 

VI.   Problema: teisėjavimas neskaidrus ir šiuo metu neaiškios detalios vertinimo taisyklės, jos 
skiriasi semi-pro, street lygose bei Baltijos šalyse. Pavyzdžiui, Latvijoje Lietuvos Pro 
lygoje leidžiama nuversti kuoliuką ir neskiriama 0 taškų, o Lietuvoje semi-pro ir street 
klasėje negalima, skiriama 0 taškų. Neskaidrumas pasireiškia tuo, kad kartais vėjo 
nuverstas kūgelis užskaitomas kaip nuverstas dalyvio bei kt. Sprendimas: reikėtų sukurti 
vertinimo taisyklių aprašą ir suvienodinti taisykles,	  nes LASF etikos ir drausmė kodekso 6 
straipsnio 13.4 punktas įpareigoja  užtikrinti visų administravimo ir veiklos sričių 
atvirumą ir skaidrumą. 

VII.   Problema: šiuo metu teisėjų, dalyvių, organizatorių bendravimo ypatumai per dalyvių 
susirinkimą pasižymi didele nepagarba (vieni ant kitų rėkia, naudoja keiksmažodžius, 
teisėjai trasą aiškina, grubiai vartodami tokius sakinius: „Nu, kas neaišku? Važiuojam“; 
per semi-pro II etapą teisėjas A. Miciūnas pasakė, kad bus Top16, o ne Top 32, dalyviai 
labai nemandagiai reikalavo Top 32). LASF etikos ir drausmės kodekse toks elgesys yra 
įvardijamas kaip nesportiškas, remiantis minėto kodekso 8 straipsnio 1 punkto 5 dalimi yra 
draudžiami chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar 
grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas. Kiekvieno asmens teisė į orumą 
bei pagarbų elgesį yra neatsiejama Etikos ir drausmės kodekso dalis (6 str.). Problemos 
sprendimas: numatyti, kad LASF komitetas ar stebėtojas turėtų galimybę skirti baudą už 
nepagarbų elgesį ir galėtų padėti spręsti bendravimo problemas. 

Kviečiame nelikti abejingais sprendžiant Drifto klausimus ir dalyvauti susirinkime, išreiškiant 
savo nuomonę dėl nurodytų klausimų. 

 

Apie dalyvavimą prašome pranešti el. paštu lasf@lasf.lt . 

Jei turite papildomų probleminių klausimų, kurie turėtų būti apsvarstyti posėdžio metu, rašykite 
el. paštu lasf@lasf.lt, klausimus formuluodami taip: problema, galimi jos sprendimai, 
tinkamiausiais Jūsų nuomone sprendimas. 

 



	  



	  

	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  

	  

	  



	  

	  


