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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO 
NEKLASIFIKUOJAMŲ VARŽYBŲ VYKDYMO 

NUOSTATAI 
 

I. Bendrosios nuostatos 
 
1.1. Neklasifikuojamos automobilių sporto varžybos (toliau – varžybos) – tai automobilių sporto 
varžybos neįtrauktos i pagrindinį LASF sporto kalendorių, bet pravedamos vadovaujantis Lietuvos 
automobilių sporto kodekso(toliau – LASK) bei šių nuostatų reikalavimais. 
1.2. Varžybos vykdomos pagal LASF suderintus varžybų nuostatus (papildomus nuostatus). 
 

II. Būtina varžybų dokumentacija: 
 
2.1. Varžybų organizatoriai privalo LASF‘ui pateikti: 
a) nustatytos formos neklasifikuojamų varžybų organizatoriaus paraišką 
b) varžybų papildomus nuostatus pagal LASK 65 str, kuriuose privaloma nurodyti: 
- varžybų organizatorius (organizacinio komiteto sudėtis, pavadinimas, kontaktai ir t.t.) 
- varžybų vadovas 
- varžybų pavadinimas ir rūšis 
- varžybų data ir vieta 
- informacija apie rungčių pobūdį (paminint, kad varžybos pravedamos vadovaujantis LASK) 
- informacija apie dalyvavimo varžybose sąlygas (paraiškų padavimas, mokesčiai, dalyviai) 
- galimų ginčų sprendimo tvarka 
c) informacija apie varžybu saugos užtikrinimą: 
- atsakingi asmenys 
-supaprastintas saugumo planas(tikslus trasos žemėlapis, starto bei finišo vietos, numatytos teisėjų ir 
žiūrovų buvimo vietos, priešgaisrinės saugos priemonių buvimo vietos, med. Personalo buvimo vieta 
arba kontaktai). 
- priemonės saugai užtikrinti (trumpas naudojamų saugos priemonių aprašymas ir kita varžybų 
saugą liečianti informacija [pvz.: apsaugos darbuotojai, medicininė pagalba, priešgaisrinė sauga, 
etc. ) 
d) Jei reikia (priklausomai nuo varžybų rūšies) suderinimus su atitinkamomis valstybinėmis 
institucijomis ar varžybų vykdymo vietų savininkais. 
e) Pasibaigus varžyboms organizatorius pristato i LASF pasirašytus varžybų protokolus (juose 
nurodomas varžybų pavadinimas, varžybų dalyviai, rungčių rezultatai ar rezultatų suvestinė). 
 

III. Varžybų vykdymo sankcionavimas 
 
3.1. Gavusi tinkamai paruoštus ir pasirašytus aukščiau išvardintus dokumentus, bei nustačiusi, kad 
varžybų vykdymo nuostatai neprieštarauja LASK, LASF, suteikdama „suderinimą“, neprieštarauja 
varžybų vykdymui. 
 

IV. Atsakomybė 
 
4.1. Tik organizatorius LR Įstatymų numatytose ribose atsako už numatytų priemonių 
pakankamumą saugai užtikrinti, bei jų įgyvendinimą. 
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4.2. LASF „suderinimas“ tik patvirtina, jog varžybų dokumentacijoje pateiktas varžybų aprašymas 
atitinka automobilių sporto specifika ir LASK įtvirtintą, įprastą sportavimo pobūdį. 


