
Lietuvos automobilių sporto federacija 
 

Saugaus varžybų organizavimo komiteto posėdžio 
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2012.10.26 
 
SVO komiteto posėdis pradėtas 2012.10.26.17:00 val.,Pašilės g. 122A, Kaune. Baigtas 

20:00 val. 
Dalyvavo: 
SVO komiteto pirmininkas  -  Romualdas Mažuolis 
Komiteto nariai – Algirdas Bilevičius, Remigijus Antanavičius, Karolis Augustauskas, 

Remigijus Bilevičius.  
Nedalyvavo: Edvinas Vašteris, Gediminas Grigaitis. 
Posėdžio pirmininkas:  Romualdas Mažuolis. 
Posėdžio sekretoriuis: Remigijus Antanavičius. 
 
I. Darbotvark ės pristatymas ir tvirtinimas.  
 Posėdžio darbotvarkė: 
1. Kitų LASF komitetų pasiūlymai dėl SVO reglamento. 
2. Drift‘o komiteto pristatyto „Saugaus varžybų organizavimo reikalavimai drift‘o 

varžybų trasoms“ svarstymas. 
3. 4x4 komiteto pristatyto „Saugaus varžybų organizavimo reikalavimai 4x4 varžybų 

trasoms“ svarstymas. 
4. Kiti klausimai. 
Siūlyta:  Patvirtinti SVO komiteto posėdžio darbotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta:  Patvirtinti SVO komiteto posėdžio darbotvarkę. 
1. Kit ų LASF komitetų pasiūlymai dėl SVO reglamento. 
2. Drift‘o komiteto pristatyto „Saugaus varžybų organizavimo reikalavimai 

drift‘o varžyb ų trasoms“ projekto svarstymas. 
3. 4x4 komiteto pristatyto „Saugaus varžybų organizavimo reikalavimai 4x4 

varžybų trasoms“ projekto svarstymas. 
4. Kiti klausimai. 
 
 
II. Darbotvark ės klausimų nagrinėjimas: 
1. KLAUSIMAS. Kit ų LASF komitetų pasiūlymai dėl SVO reglamento. 
SVO komiteto pirmininkas informavo, kad yra gautas Kitų sporto šakų komiteto 

pasiūlymas nieko nekeisti SVO reglamente ir kai kurių organizatorių pasiūlymai telefonu dėl LASF 
tinklalapyje trūkstamos informacijos patalpinimo.  

Siūlyta:  visą metodinę medžiagą, reikalingą ruošiant saugos planus, paruošti ir 
patalpinti kartu su nauju SVO reglamentu 2013 m. sezonui.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta:  visą metodinę medžiagą, reikalingą ruošiant saugos planus, paruošti ir 

patalpinti kartu su nauju SVO reglamentu 2013 m. sezonui. 
 
2. KLAUSIMAS. Drift‘o komiteto pristatyto „Saugaus varžybų organizavimo 

reikalavimai drift‘o varžyb ų trasoms“ projekto svarstymas. 
Karolis Augustauskas pristatė saugaus varžybų organizavimo reikalavimų drift‘o 

varžybų trasoms projektą.  
A. Bilevičius pasiūlė trasos ilgį „minimalus-maksimalus“ apibrėžti metrais. 



R. Antanavičius siūlė atstumą „tarp pirminės ir antrinės saugos zonų“ apibrėžti 
„minimaliu 2 metrų atstumu ir daugiau“. Ir už jos priežiūrą, kad būtų atsakingas varžybų vadovas. 
Taip pat siūlė terminą „teisėjų postai“ pakeisti į „nestacionarūs teisėjų postai“. 

Siūlyta:  Sekančiame Drift‘o komiteto posėdyje patikslinti saugaus varžybų 
organizavimo reikalavimus drift‘o varžybų trasoms pagal siūlymus ir pateikti SVO komitetui.  

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: Sekančiame Drift‘o komiteto posėdyje patikslinti saugaus varžybų 

organizavimo reikalavimus drift‘o varžybų trasoms pagal siūlymus ir pateikti SVO komitetui. 
 
3. KLAUSIMAS. 4x4 komiteto pristatyto „Saugaus varžybų organizavimo 

reikalavimai 4x4 varžybų trasoms“ projekto svarstymas. 
Kadangi 4x4 komiteto pirmininkas nedalyvauja SVO komiteto posėdyje, šį klausimą 

svarstyti sekančiame SVO komiteto posėdyje.  
 
4. KLAUSIMAS. Kiti klausimai. 
A. Bilevičius suabejojo, ar  LASF stebėtojai savo ataskaitose teisingai įvertina varžybų 

organizatoriaus pastangas, vykdant saugos plane priimtus įsipareigojimus, todėl pasiūlė kreiptis į 
LASF Tarybą su siūlymu  dėl automobilinės filmavimo kameros įsigijimo SVO komiteto reikmėms.  

A. Bilevičiaus nuomone, kamera užfiksuoti bet kurios sporto šakos trasos neatitikimai 
(tiek per inspektavimą, tiek varžybų metu) palengvintų SVO komiteto pastangas priversti 
organizatorius daugiau dėmesio skirti saugiam varžybų pravedimui, tuo pačiu būtų sukaupta 
vaizdinė informacija, kuri padėtų reitinguojant čempionato varžybas, bei parama pravedant 
seminarus su teisėjais, atsakingais už saugių varžybų pravedimą, tiek ir su organizatoriais.  

Siūlyta:  kreiptis į LASF Tarybą su siūlymu  dėl automobilinės filmavimo kameros 
įsigijimo SVO komiteto reikmėms. 

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.  
Nutarta: kreiptis į LASF Tarybą su siūlymu  dėl automobilinės filmavimo 

kameros įsigijimo SVO komiteto reikmėms. 
 
 

Pridedama: 
1. „Saugaus varžybų organizavimo reikalavimai drift‘o varžybų trasoms“ projektas. 
 

 
Viso protokolo lapų: 2 lapai. 
 
 
Posėdžio pirmininkas                                                             Romualdas Mažuolis 
 
 
 
 
Posėdžio sekretorius                                                                  Remigijus Antanavičius 

 

 


