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Priedas Nr. 1 

 
 

Kvalifikacinis 
laipsnis 

Būtinas 
dalyvių 

skaičius klas÷je 

 
Užimta vieta 

 
Varžybos 

 
Kaupiamasis 

balas 

Būtinas kaupiamojo balo 
skaičius kvalifikacijai 
gauti, per nustatyta 

laikotarp į 
Galutin÷je varžybų serijos įskaitoje, 
klas÷je aplenkta 50% dalyvių 

C 1 III atskyris Pagal 
atitinkamo 
sporto šakos 
reglamentus 

Galutin÷je varžybų serijos įskaitoje, 
klas÷je aplenkta 20% dalyvių 

B 2 

2 

Galutin÷je varžybų serijos įskaitoje 
klas÷je aplenkta 80% dalyvių 

C 2 

Galutin÷je čempionato  įskaitoje, klas÷je 
aplenkta 30 % dalyvių 

B 4 

II atskyris Pagal 
atitinkamos 
sporto šakos 
reglamentus  

Varžybose gauti įskaitiniai taškai A 4 

4 

Galutin÷je čempionato  įskaitoje 
prizin÷s vietos klas÷je 

C 6 

Galutin÷je čempionato  įskaitoje, I vieta 
klas÷je 

C 8 

4 val. lenktyn÷se prizin÷ vieta klas÷je B 6 

4 val. lenktyn÷se I vieta klas÷je  B 8 

1000 km lenktyn÷se prizin÷ vieta klas÷je B 8 

1000 km lenktyn÷se I vieta klas÷je B 12 

Galutin÷je čempionato  įskaitoje klas÷je 
aplenkta 50% dalyvių 

B 12 

Galutin÷je čempionato, varžybų serijos 
ar atskirų varžybų  įskaitoje klas÷je 
aplenkta 60% dalyvių  

A 12 

I atskyris Pagal 
atitinkamos 
sporto šakos 
reglamentus 

Galutin÷je čempionato, varžybų serijos 
ar atskirų varžybų, prizin÷s vietos 
klas÷je 

A 24 

24 
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4 val. lenktyn÷se prizin÷ vieta klas÷je B 4 
4 val. lenktyn÷se I vieta klas÷je  B 6 
1000 km lenktyn÷se prizin÷ vieta klas÷je B 6 
1000 km lenktyn÷se I vieta klas÷je B 9 
Galutin÷je čempionato ar varžybų 
serijos įskaitoje, aplenkta 60% dalyvių 

B 9 

Kandidato į 
Lietuvos 
automobilių sporto 
meistro vardą 
atskyris 

Pagal 
atitinkamos 
sporto šakos 
reglamentus 

Galutin÷je čempionato ar varžybų 
serijos įskaitoje, I vieta klas÷je 

B 18 

18 

4 val. lenktyn÷se prizin÷ vieta klas÷je B 6 

4 val. lenktyn÷se I vieta klas÷je  B 9 

1000 km lenktyn÷se prizin÷ vieta klas÷je B 9 

1000 km lenktyn÷se I vieta klas÷je B 12 

Galutin÷je čempionato ar varžybų 
serijos  įskaitoje, aplenkta 60% dalyvių  

B 9 

Galutin÷je čempionato ar varžybų 
serijos  įskaitoje, I vieta klas÷je 

B 18 

Galutin÷je čempionato ar varžybų 
serijos įskaitoje, prizin÷s vietos 

A 18 

Lietuvos 
automobilių sporto 
meistro atskyris 

Pagal 
atitinkamos 
sporto šakos 
reglamentus 

Galutin÷je čempionato ar varžybų 
serijos įskaitoje, I vieta klas÷je 

A 36 

36 

Paaiškinimas: 
I. Varžybų kategorijos: 
„C“ – Slalomas, GSKL, Drag, Drifto lenktyn÷s, Rali-sprintas, II kategorijos ralis, kroso pirmenyb÷s, Mini žiedin÷s lenktyn÷s; 
„B“ – Lietuvos ralio, kroso, rali- kroso, 4X4, žiedinių lenktynių čempionatai,  ilgų distancijų žiedin÷s lenktyn÷s: 1000 km, 4 val. lenktyn÷s; 
nacionalin÷s kitų šalių ilgų distancijų lenktyn÷s, nacionaliniai čempionatai, varžybų serijos,  Baltijos šalių varžybos, NEZ šalių varžybos. 
„A“ -  Pasaulio, Europos čempionatai bei kitos FIA registruotos „pilnai tarptautin÷s“ (angl. - Full International) varžybos ar varžybų serijos. 
II.  Laikotarpis per kurį būtina sukaupti  reikiamą balą kvalifikacijai gauti atitinka kategorijų ir atskyrių galiojimo laiką (nuostatų 3.4 straipsnis).  
III.  a) Jei varžybų serijos atskiroje klas÷je galutin÷je įskaitoje, įskaitinius taškus gauna daugiau kaip 10 dalyvių taikomas 1,3 koeficientas;  
b) Jei varžybų serijos atskiroje klas÷je galutin÷je įskaitoje, įskaitinius taškus gauna mažiau nei 5 dalyviai taikomas 0,7 koeficientas; 
IV.   Jei galutinę varžybų serijos įskaitą sudaro ne mažiau kaip 3 varžybos, taikomas 1 koeficientas; jei galutinę varžybų serijos įskaitą sudaro 5 ar  
6 varžybos, taikomas 1,3 koeficientas. Jei  galutinę varžybų serijos įskaitą sudaro 7 ir daugiau  varžybos, taikomas 1,5 koeficientas.   
V. Jei varžybos serija įeina į dviejų skirtingų varžybų serijų įskaitas, skaičiuojant kvalifikacinius taškus dom÷n imamas tik vienos varžybų serijos 
rezultatas. 


