
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA	  

VIRTUALAUS DIRFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 10	  

2017 m. lapkričio 28 d.	  

Drifto komiteto posėdis pradėtas 2017-11-28 d. 18:00 val., baigtas 23:00 val., Vilniuje.	  

Dalyvavo: Komiteto nariai: Gabija Paukštytė (pirmininkė), Odeta Dubraitė (pirmininkės 

pavaduotoja), Emilija Paliulytė (sportininkų atstovas), Karolis Augustauskas (SVO atstovas, 

virtualiai), Egidijus Janavičius (techninių reikalavimų atstovas), Darius Jurčiukonis 

(organizatoriaus atstovas), Vaiva Šlėderienė (teisėjų atstovas, virtualiai), 	  

Taip pat dalyvavo (svečiai-savanoriai): vairuotojai – G. Ivanauskas bei A. Dyburis.	  

Posėdžio pirmininkas: Gabija Paukštytė	  

Posėdžio sekretorius: Odeta Dubraitė (pirmininko pavaduotoja)	  

 

I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas.	  

SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:	  

1.   2018 metų PRO, SEMI-PRO ir STREET lygų techninių reglamentų aptarimas;	  

2.   2018 metų varžybų reglamento ir taisyklių aptarimas;	  

3.   2018 metų sezono varžybų kalendoriaus patvirtinimas;	  

 

  BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.	  

NUTARTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:	  

1.   2018 metų PRO, SEMI-PRO ir STREET lygų techninių reglamentų aptarimas;	  

2.   2018 metų varžybų reglamento ir taisyklių aptarimas;	  

3.   2018 metų sezono varžybų kalendoriaus patvirtinimas;	  

II. Dienotvarkės klausimų svarstymas.	  

 

  1.1. 2018 metų PRO, SEMI-PRO ir STREET lygų techninių reglamentų 

aptarimas;	  

 Posėdžio metu Egidijus Janavičius pristatė po pirminių diskusijų koreguotus techninius 

reikalavimus visoms lygoms. Diskusijų būdu nuspręsta kai kuriuos reikalavimus dar kartą 

koreguoti. 

SIŪLYTA: Pakoreguoti 2018 metų techninius reglamentus visoms lygoms. Viską pateikti ir 

paviešinti po šio posėdžio artimiausiu metu.	  

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.	  

NUSPRĘSTA: Pakoreguoti 2018 metų techninius reglamentus visoms lygoms. Viską pateikti ir 



paviešinti po šio posėdžio artimiausiu metu.	  

 

  1.2. 2018 metų varžybų reglamento ir taisyklių aptarimas;	  

 

Gabija pristatė po pirminių diskusijų koreguotas 2018 metų varžybų reglamentą ir 

taisykles. Diskusijų būdu nuspręsta kai kuriuos reikalavimus dar kartą koreguoti (dėl SEMI-PRO 

lygos priskyrimo B lygai, dėl teisėjų sąrašų sudarymo ir kt.). 

Karolis atkreipė dėmesį dar kartą į naujus SVO reikalavimus kurą pilančio asmens 

aprangai. Atsižvelgiant į drifto ypatumus, komitetas vieningai mano, jog nereikėtų kelti tokių 

griežtų reikalavimų kurą pilančio asmens aprangai (net STREET lygos vairuotojų aprangai 

reikalavimai ne tokie griežti). Todėl siūloma SVO komiteto narį Karolį įpareigoti teikti siūlymą 

SVO komitetui dėl kuro pilančio asmens aprangos, nustatant tik rekomenduojamą homologuotą 

aprangą.	  

Kiti pasiūlymai, surašyti reglamento projekte (priedas prie šio protokolo, kartu su 

techniniais reikalavimais).	  

 

SIŪLYTA: Patvirtinti siūlymus.	  

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.	  

NUSPRĘSTA: Patvirtinti siūlymus.	  

 

  1.3. 2018 metų sezono varžybų kalendoriaus patvirtinimas;	  

 

  Kadangi dar ne visi organizatoriai pateikė paraiškas, siūlyta patvirtinti tik datas ir etapų 

skaičių LDČ. Preliminarus kalendorius išlieka toks, koks numatytas komiteto protokole Nr. 9.	  

SIŪLYTA: Patvirtini 2018 metų varžybų kalendorių;	  

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.	  

NUSPRĘSTA: Patvirtinti LDČ datas ir etapų skaičių 2018 m.	  

 

 

Iš viso protokolo lapų: 2 (du).	  

 

 

Posėdžio pirmininkas 

Posėdžio sekretorius	  



 


