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BENDROSIOS  LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO  

OFICIALIŲ VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau – LASF), vadovaudamasi Tarptautinės automobilių 

sporto federacijos Kodeksu (toliau - TSK) ir Lietuvos automobilių sporto kodeksu (toliau – LASK) 

išleidžia šias „Bendrąsias Lietuvos automobilių sporto oficialių varžybų vykdymo sąlygas“ (toliau - 

BLASOVVS) , kurios nurodo nacionalinius reikalavimus varžybų organizavimui, vykdymui, teisėjavimui 

ir dalyvavimui jose. 

1.2. Oficialios Lietuvos automobilių sporto varžybos (toliau – varžybos) tai į LASF sporto varžybų 

kalendorių ir renginių sąrašą įtraukti Lietuvos automobilių sporto čempionatai, pirmenybės, Lietuvos 

rekordų siekimai, LASF taurių bei trofėjų lenktynės, bei kitos klasifikuojamos nacionalinės lenktynės 

(LASK 18 str). 

1.3. Visos varžybos vykdomos vadovaujantis TSK, LASK, BLASOVVS, taip pat atskiros sporto šakos 

reglamentais, taisyklėmis bei kitais reglamentuojančiais dokumentais kuriuos išleidžia sporto šaką 

administruojantis, atitinkamas auto sporto šakos LASF komitetas, taip pat konkrečių varžybų papildomais 

nuostatais (varžybų taisyklėmis). Visi varžybų organizatoriai, dalyviai ir teisėjai dalyvaudami varžybose 

privalo paklusti šių dokumentų reikalavimams. 

1.4. Tik LASF turi galutinį balsą išaiškinant 1.3. punkte paminėtus dokumentus. Vykdant nacionalines 

varžybas, atsižvelgiant į LASK 53 straipsnyje numatytas išimtis, esant skirtumams tarp TSK ir LASK 

reikalavimų, vadovaujamasi nacionalinėmis taisyklėmis. 

 

2. REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS, PLATINIMAS IR KEITIMAS 

2.2. LASF sporto šakų komitetai, laikydamiesi LASK XV skyriuje nurodytų LASF pagrindinių 

sprendimų datų, paruošia ir paskelbia atitinkamos auto sporto šakos pagrindinius reglamentuojančius 

dokumentus. 

2.2. Įsigalioję auto sporto šakos reglamentas bei taisyklės gali būti keičiami, papildomi ir\ar išaiškinami 

atitinkamos auto sporto šakos komiteto narių mažiausiai 2/3 balsų sprendimu. Tačiau keitimai galimi tik 

šiais atvejais: 

a) įsivėlė klaida dėl korektūros ar teksto surinkimo klaidų; 

b) pakeitimai būtini saugumo užtikrinimui; 
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c) esamas tekstas iškreipia, o  pakeitimai, papildymai ir/ar išaiškinimai atstato, sąžiningos sportinės kovos 

galimybę; 

2.3. Reglamentuojančių dokumentų pakeitimai, papildymai ar išaiškinimai negalioja atbuline data ir jau 

įvykusių varžybų rezultatai neperskaičiuojami.  

2.4. Kilus neaiškumams dėl reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, jų interpretacijos atitinkamos 

sporto šakos komitetas turi teisę, mažiausiai 2/3 komiteto narių balsų sprendimu pateikti išaiškinimą, 

remiantis ne tik 2.2. punkte nurodytais atvejais, bet ir kitais 2.2. punkte nenumatytais atvejais. 

2.5. Atitinkamos sporto šakos komiteto reglamentuojančių dokumentų pakeitimai, papildymai ir\ar 

išaiškinimai turi būti laikomi neatskiriama BLOSOVVS dalimi ir oficialiai bei tiesiogiai taikoma LASF 

varžybose. Pakeitimai, papildymai ir\ar išaiškinimai įsigalioja kai juos patvirtina LASF generalinis 

sekretorius. 

2.6. Varžybų organizatorius ruošia ir tvirtina varžybų papildomus nuostatus (komitetų patvirtintu 

pavyzdžiu). Dokumentai, ne mažiau kaip 2 egzemplioriais, pristatomi į LASF suderinimui laikantis 

LASK nustatytų terminų. Jei varžybos yra „atviros“, būtina varžybų dokumentus išversti į anglų arba 

prancūzų kalbą.  

2.7. Papildomų nuostatų keitimas – Oficialus biuletenis 

2.7.1. Papildomų nuostatų pakeitimai ar papildomos sąlygos skelbiami oficialiu biuleteniu, kuris tampa 

neatskiriama papildomų nuostatų dalimi. 

2.7.2. Po papildomų nuostatų patvirtinimo iki varžybų pradžios, organizatorius, suderinęs su LASF 

atitinkamu komitetu, gali daryti pakeitimus papildomuose nuostatuose tik laikantis LASK 66 straipsnio 

reikalavimų. Kiti papildomų nuostatų papildymai ar pakeitimai, neliečiantys varžymosi sąlygų, suderinus 

su LASF atitinkamu komitetu, organizatoriaus taip pat skelbiami oficialiu biuleteniu, kuris turi būti 

paskelbtas oficialiame LASF internetiniame puslapyje, taip pat apie biuletenį turi būti informuoti 

paraiškas dalyvauti tose varžybose padavę dalyviai bei iškabinta varžybų metu informacinėje lentoje.  

2.7.3. Po varžybų pradžios varžybų sporto komisarai (toliau – SKK)  kaip numato LASK 141 straipsnis, 

gali daryti pakeitimus papildomuose nuostatuose dėl Force-majeure aplinkybių ar saugumo užtikrinimo 

priežasčių (LASK 66 str.).  Biuletenio turinys nedelsiant pranešamas dalyviams ar pareiškėjų atstovams 

kurie privalo parašu patvirtinti, kad susipažino.  

2.7.4. Biuletenyje turi būti nurodyta data ir jo numeris. Biuleteniai spausdinami ant geltono popieriaus. 

Varžybų metu išleidžiami biuleteniai nedelsiant publikuojami oficialioje(-ose) varžybų lentoje(-ose). 

 

3. LASF VĖLIAVOS IR EMBLEMOS NAUDOJIMAS 
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3.1. Visuose oficialiuose varžybų dokumentuose, o taip pat varžybų informacinėje medžiagoje privalo 

būti LASF emblema (logotipas) su užrašu “Lietuvos automobilių sporto federacija”.     

3.2. LASF simbolikos naudojimą reglamentuoja LASF tarybos patvirtintos LASF simbolių naudojimo 

taisyklės.  

 

4. TEISĖS VYKDYTI VARŽYBAS SUTEIKIMAS 

4.1. Norintis organizuoti varžybas ir turintis finansinių išteklių įvykdyti varžybas reikiamame lygyje 

asmuo turi pateikti prašymą LASF‘ui. Paduodamas paraišką asmuo pareiškia, kad yra susipažinęs su 1.3. 

straipsnyje nurodytais dokumentais bei įsipareigoja laikytis jų reikalavimų.  

4.2. Organizatorių paraiškos čempionatų varžybų pravedimui turi būti pateiktos LASF‘ui iki lapkričio 1 

dienos. 

4.3. Teisė vykdyti varžybas patvirtinama LASF nustatytomis sąlygomis (pasirašoma varžybų 

organizavimo sutartis, sumokamas, jei nustatyta, varžybų organizatoriaus mokestis) išduodant 

Organizatoriaus licenciją (LASK IV skyrius).  

4.4. Rengiant varžybas, organizatorius turi numatyti priemones varžybų dalyviams, teisėjams ir 

žiūrovams apsaugoti:  

       -  tinkamas varžybų vietos parinkimas ir trasos paruošimas; 

- tvarka ir drausmė varžybų metu; 

- patikimas ryšys trasoje; 

- medicininis aprūpinimas varžybų metu; 

- priešgaisrinių sąlygų užtikrinimas; 

- trasoje naudojamas tinkamas inventorius; 

- tinkamas gelbėjimo tarnybos darbas. 

4.5. Sporto varžybų ir renginių organizatoriai atsako už sportininkų, sporto specialistų, sporto mėgėjų ir 

žiūrovų saugumą sporto varžybų ar renginių metu. LASF nebus atsakinga už jokius nelaimingus 

atsitikimus ar kriminalus įvykusius varžybų vietoje. Jei kyla grėsmė dalyvių saugai, varžybos turi būti 

atidedamos, o pradėtos - nutraukiamos. 

4.6. Per renginį ar varžybas sporto mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su 

varžybų saugumo reikalavimais.  

 

5. LASF SPORTO VARŽYBŲ KALENDORIUS. VARŽYBŲ STATUSAS 

5.1. Kasmetinis LASF „Sporto varžybų kalendorius“ prasideda sausį ir baigiasi gruodį.  

5.2. LASF Įstatų numatyta tvarka varžybos įtraukiamos į LASF sporto varžybų kalendorių. Pakeitęs 

varžybų datą ar nevykdęs numatytų varžybų organizatoriaus gali būti baudžiamas LASK numatytomis 

baudomis. 
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5.3. Varžybų statusas nustatomas vadovaujantis TSK ir LASK reikalavimais. Šiaurės Europos zonos šalių 

(NEZ) varžybų statusas nustatomas pagal NEZ patvirtintus reglamentuojančius dokumentus. NEZ 

varžybų pavadinime gali būti naudojamas žodis - „Tarptautinės“. 

5.4. Be raštiško LASF leidimo nei vienas organizatorius neturi teisės susieti varžybų pavadinimo su 

firmos, organizacijos, komercinės kompanijos ar produkto pavadinimu. 

 

6. VARŽYBŲ STABDYMAS , NUTRAUKIMAS 

6.1. Varžybų vadovas gali sustabdyti varžybas atsiradus Force-majeure aplinkybėms arba saugumo 

sumetimais. 

6.2. Varžybos gali būti stabdomos arba nutraukiamos SKK sprendimu (LASK 141str.) esant Force-

majeur aplinkybėmis arba saugumo sumetimais. 

Force-majeur aplinkybėmis turi būti suprantamos taip kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.212 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas „Dėl Atleidimo 

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, o taip pat 

ir kitos Force-majeur aplinkybės, kurios apima: karą, ginkluotąjį konfliktą arba teroristinį išpuolį, 

riaušes, gaisrą, sprogdinimus, nelaimingus atsitikimus, potvynius ir kitas gamtos stichijas bei 

meteorologines sąlygas, epidemiją, diversiją, valdžios institucijų sprendimus arba veiksmus (įskaitant, 

bet neapsiribojant leidimų vykdyti varžybas nesuteikimą, panaikinimą ir kt.), arba neramumus varžybų 

metu, streiką, lokautą arba teismo įsakymą, draudžiantį vykdyti varžybas, jeigu pasikeičia taikytinos 

teisės, norminių aktų, įsakymų arba reikalavimų nuostatos, kurios užkirstų kelią vykdyti varžybas, jeigu 

prasidėjus varžyboms paaiškėja, kad varžybų metu negalima užtikrinti saugumo reikalavimų, jeigu 

įvyksta didelė avarija, kurios metu neįmanoma tęsti varžybų ir\ar yra aukų, bei kitos nenumatytos ir 

neprognozuojamos aplinkybės. 

6.3. SKK priima sprendimą dėl Force-majeure aplinkybių atsiradimo, buvimo ar pabaigos. 

 

7. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS, ATIDĖJIMAS 

7.1. Varžybų atšaukimas reglamentuojamas LASK 60 straipsnyje. Apie varžybų atšaukimą 

Organizatorius turi pranešti LASF. Jei varžybos nacionalinio čempionato, pirmenybių etapas apie varžybų 

atšaukimą LASF turi būti informuota ne vėliau kaip 2 mėnesiai iki varžybų pradžios. Tačiau 

organizatorius turi teisę atšaukti varžybas, jei papildomose nuostatose paraiškų padavimo pabaigos 

terminui suėjus, buvo pateikta mažiau nei 50% numatyto dalyvių skaičiaus (nurodyto papildomose 

nuostatose).  

7.2. Jei šio atšaukimo pasekmėje lieka mažiau varžybų nei sporto šaką reglamentuojančiuose 

dokumentuose numatytas minimalaus etapų skaičius reikalingas čempiono nustatymui (neatsižvelgiant į 

situaciją atskirose klasėse), LASF gali paskirti papildomas varžybas. 
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7.3. LASF gali skirti baudą varžybų organizatoriui, jei varžybų atšaukimas nesusijęs su Force-majeure 

aplinkybėmis arba kai apie tai pranešta nesilaikant nustatytų terminų. 

7.4. LASF gali atšaukti varžybas ir skirti baudą jei organizatorius laiku nepateikia ar pateikia 

reikalavimus neatitinkančius reglamentuojančius dokumentus, suderinimui.  

7.5. Nesant numatytų saugumo užtikrinimo priemonių, atitinkamas LASF komitetas gali atšaukti 

varžybas. Dėl šių priežasčių atšaukus varžybas organizatoriaus mokesčiai negrąžinami, be to gali būti 

skiriamos LASK numatytos baudos. 

 

8. TEISĖJAVIMAS. TEISĖJŲ PASKYRIMAS  

8.1. Varžybose teisėjauja LASF teisėjų licencijas turintys teisėjai. Pagrindinių teisėjų funkcijas nurodo 

LASK X skyrius, kitų teisėjų funkcijas nustato LASF Teisėjų komitetas.  

8.2. Kitų šalių teisėjai gali teisėjauti varžybose tik gavę išankstinį LASF teisėjų ir atitinkamos sporto 

šakos komiteto pirmininkų ir kitos šalies ASF leidimą. 

8.3. Sporto komisarų kolegija: 

8.3.1. LASF teisėjų komitetas suderinęs su atitinkamos sporto šakos komiteto pirmininko kiekvienoms 

varžyboms skiria sporto SKK pirmininką. Ralio, kroso, rali-kroso ir žiedinių lenktynių čempionatų 

varžybose LASF Teisėjų komitetas skiria ir antrąjį SKK narį. Trečiąjį SKK narį, iš atitinkamos 

kategorijos teisėjo licenciją turinčių asmenų sąrašo, pasirenka organizatorius. 

8.3.2. Pirmojo komisarų posėdžio data, laikas ir vieta privalo būti nurodyti papildomose nuostatose.  

 SKK sprendimai skelbiami „Sporto komisarų kolegijos sprendimu“ ar, LASK numatytais atvejais – 

„Oficialiu biuleteniu.  

8.3.3. SKK sprendimų forma: varžybų pavadinimas, dokumento pavadinimas, dokumento numeracija, 

data, paskelbimo laikas, visų sporto komisarų parašai.    

Pranešimas apie SKK sprendimą: su sprendimu asmeniškai turi būti supažindinamas dalyvis(-iai) 

(patvirtinant parašu) dėl kurio(-ių) priimtas sprendimas (sprendimas taip pat gali būti skelbiamas 

Oficialioje skelbimų lentoje).   

8.4. Varžybų vadovą, suderinus su LASF, iš atitinkamos kategorijos teisėjo licenciją turinčių asmenų 

sąrašo, pasirenka organizatorius.  

8.5. Kitus varžybose teisėjaujančius teisėjus, pritarus LASF teisėjų komitetui, pasirenka ir paskiria 

varžybų vadovas. 

8.6. LASF prezidentas ar kitas jo įgaliotas asmuo į varžybas gali skirti LASF Techninį delegatą, kurio 

pagrindinė funkcija stebėti ir pateikti ataskaitą LASF apie varžybų dalyvių automobilių, varžybose 

vykstančio techninio patikrinimo lygį, bei Stebėtoją, kurio pagrindinė funkcija stebėti ir pateikti ataskaitą 

LASF apie varžybų pravedimo lygį.  
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9. DALYVAVIMAS VARŽYBOSE 

9.1. Dalyviai  

9.1.1. Visi varžybose dalyvaujantys sportininkai privalo turėti LASF išduodamą vairuotojo licenciją 

(reikalavimai licencijos gavimui – žr. atitinkamą dokumentą). Varžybų reglamentuojantys dokumentai 

gali nurodyti papildomas sąlygas: licencijos kategoriją, amžiaus cenzą ir kt. 

9.1. 2. Kitos šalies sportininkai - jei varžybų reglamentuojantys dokumentai nenurodo kitaip, varžybose 

gali dalyvauti kitų ES šalių sportininkai, turintys LASF arba kitos šalies ASF išduotą, atitinkamos 

kategorijos, licenciją.   

9.1.3. Paraiškos dalyvauti varžybose - sportininkas ketindamas dalyvauti varžybose, laikydamasis 

varžybų papildomose nuostatose ir LASK IV skyriuje nurodytų sąlygų, privalo pateikti organizatoriui 

varžybų dalyvio paraišką. 

9.1.4. Jei varžybų organizatorius ketina atmesti pareiškėjo arba vairuotojo paraišką dalyvauti varžybose, 

esančiame sudėtine varžybų serijos dalimi, jis apie tai turi pranešti LASF atitinkamam komitetus (raštu 

pateikiant atmetimo argumentus) ir privalo gauti to komiteto sutikimą. 

9.2. Automobiliai  

9.2.1. Visi varžybose dalyvaujantys automobiliai, jei atitinkamos sporto šakos reglamentas nenumato 

kitaip, privalo turėti LASF arba kitos šalies ASF išduotą sportinio automobilio pasą. 

9.2.2. Varžybas reglamentuojantys dokumentai nurodo kokiais automobiliais galima dalyvauti varžybose, 

tame tarpe būtinai nurodoma: kokius techninius reikalavimus privalo atitikti automobilis, kokiu principu 

vadovaujantis automobiliai skirstomi į grupes ir klases, reikalaujama ar ne FIA homologacija (galiojanti 

ar pasibaigusi).  

9.2.3. Bet kokiu atveju laikomasi principo, kad nacionalinėse varžybose tik LASF nustato ir nurodo 

kokius reikalavimus turi atitikti varžybose dalyvaujantys automobiliai. 

 

10. ĮSKAITOS. VARŽYBŲ SERIJOS REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS  

10.1. Kiekvienos auto sporto šakos reglamentuojančiuose dokumentuose turi būti nurodyta kokiose 

grupėse (įskaitose) varžybose vyksta varžymaisi, kokiais principais vadovaujantis dalyviai skirstomi į 

grupes kuriose dalyviai varžosi tarpusavyje, kokiais skaičiavimo metodais ir principais vadovaujantis 

nustatomas dalyvio rezultatas grupėje (dalyvio klasifikacija). 

10.2. Taip pat, jei tai varžybų serija, turi būti nurodyta, kokiais principais sudaroma varžybų serijos 

įskaita, kokiais skaičiavimo metodais nustatomi dalyvių rezultatai.  

 

11. REZULTATAI. APDOVANOJIMAI 
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11.1. Varžybų SKK, laikydamasi LASK ir kitų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, pasibaigus 

varžyboms, visose vedamose įskaitose tvirtina varžybų rezultatus (rezultatų protokolus pasirašo visi 

varžybų SKK nariai). 

11.2. Varžybų serijos rezultatus tvirtina atitinkamas LASF sporto šakos komitetas.  

11.3. Sporto šaką, varžybas reglamentuojantys dokumentai turi nurodyti kokie apdovanojimai atitenka 

dalyviams už pasiektus rezultatus visose vedamose įskaitose.  

 

12. DOKUMENTACIJA. ATASKAITOS 

12.1. Varžybų organizatoriai, reglamentuojančiuose dokumentuose nurodytais terminais, privalo  

pristatyti į LASF šią dokumentaciją: 

a) Iki varžybų: 

- varžybų papildomus nuostatus; 

- varžybų saugos planą.  

b) Po varžybų: 

- oficialius varžybų informacinius biuletenius; 

- galutinius varžybų rezultatų protokolus visose vedamose įskaitose; 

- chronometruojamų treniruočių /kontrolinių važiavimų/ ir visų pagrindinių važiavimų protokolus, ralyje - 

GR ruožų rezultatų protokolus ir suvestines su visomis gautomis kelio baudomis; 

- Nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijos ataskaitą. 

12.2. Varžybų SKK pirmininkas po varžybų privalo  pristatyti į LASF šią dokumentaciją:  

- SKK posėdžių protokolus; 

- gautų protestų ir ketinimų teikti apeliacijas kopijas; 

- varžybų teisėjų sąrašą. 

12.3. Varžybų LASF  stebėtojas po varžybų privalo  pristatyti į LASF, LASF stebėtojo ataskaitą. 

12.4. Dokumentų pristatymo terminas – trys darbo dienos po varžybų finišo. 

 

13. INFORMACIJOS APIE VARŽYBAS SKLEIDIMAS 

13.1. Varžybų organizatorius privalo informuoti visuomenę apie vyksiančias varžybas, informacija turi 

sudaryti galimybę žiūrovams susipažinti su varžybų saugumo reikalavimais.  

13.2. Varžybų organizatorius privalo sudaryti sąlygas kokybiškam informacijos prieinamumui ir 

pasirūpinti, kad žiniasklaidos atstovai gautų nešališką, pilną ir tikslią informaciją apie varžybų rezultatus.

   


