Lietuvos automobilių sporto federacija
SVO komiteto posėdžio
PROTOKOLAS NR.2017/11
2017-11-05
SVO komiteto posėdis vyksta LASF patalpose
Dalyvavo: Romualdas Mažuolis, Remigijus Antanavičius, Algirdas Bilevičius,
Remigijus Bilevičius, Arturas Gailius, Egidijus Česnelis, Karolis Augustauskas
Nedalyvavo: Vidmantas Eigelis, Rimas Volungevičius
Posėdžio pirmininkas: Remigijus Antanavičius.
Posėdžio sekretorius: Romualdas Mažuolis.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
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SVO reglamento 2018 koregavimas DRIFT dalis
Giedriaus Čenkaus pasiūlymų svarstymas
E85 žymėjimo naudojimas
Sprendimų paieška nulinių ekipažų ralyje saugumo užtikrinimo padidinimui
„Dirbtinių stabdymų“ įrengimas ralyje
Kuro pylimas
Pavojingų zonų žymėjimo ženklinimas
Ralio saugumo klausimai
SVO reglamento 2018 tvirtinimas

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas
1. Klausimas: SVO reglamento 2018 koregavimas DRIFT dalis
• Karolis pristatė siūlomus pakeitimus SVO reglamento DRIFT dalyje
o Sprendimas: Balsuota UŽ vienbalsiai. Reglamente visi papildymai bus
pažymėti geltonai.
2. Klausimas: Giedriaus Čenkaus pasiūlymų svarstymas
•

Peržvelgtos visos G. Čenkaus pastabos. Didžioji dalis pastabų yra atmesta, nes jos
parašytos atsižvelgiant konkrečiai į Kačerginės NŽ trasą ir nėra tinkamos kitoms
varžyboms, trasoms ir organizatoriams. Į kai kuriuos pastebėjimus buvo atsižvelgta ir
reglamente padaryti sekantys pakeitimai:
o Sprendimas: vienbalsiai balsuota „UŽ“ sekančius pakeitimus:
1. Uždarose trasose gelbėjimo tarnyboms nereikia ruošti evakuacinių
kelių žemėlapio
2. Saugos plano schemose panaikinti vardus, pavardes, kontaktus,
paliekant tik pareigybes. Tačiau bendrame renginyje dirbančių asmenų
sąraše turi būti nurodyti visi duomenys, įskaitant pareigybes, kurios yra
atskirose schemose.
3. V punkto V.II papildymas: Varžybų metu vykdomiems nesportiniamspramoginiams renginiams turi būti skiriamas organizatoriaus atstovas,
kuris yra atsakingas už tuo metu vykstančius renginius ir jų saugumą.

3. Klausimas: E85 žymėjimo naudojimas
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas davė atsakymą į LASF
užklausą dėl E85 gesinimo. Ar toliau naudoti E85 lipdukus visose autosporto
šakose?
o Sprendimas: Balsuota UŽ vienbalsiai. Papildomai informuoti Techninių
reikalų komitetą, kad būtų užtikrintas teisingas ženklinimo naudojimas
4. Klausimas: Sprendimų paieška nulinių ekipažų ralyje saugumo užtikrinimo padidinimui
• Sprendimas: pasiūlyti ralio komitetui, kad nuliniams ekipažams:
o neleisti susipažinti su trasa prieš varžybas,
o neleisti naudotis stenogramomis,
o privalomai įrengti video registratorius
5. Klausimas: „Dirbtinių stabdymų“ įrengimas ralyje
•

Siūlymas: panaikinti SVO reglamento reikalavimą ralio trasose įrengti „dirbtinio
stabdymo“ apribojimus X 1.1 punktas sakinys „Trasos turi būti parinktos taip, kad GR
10 km gali būti ne daugiau, kaip 1 dirbtinis stabdymas“.
o Sprendimas: balsuota vienbalsiai UŽ

6. Klausimas: Kuro pylimo procedūra
• Siūlymas visose sporto šakose įvesti reikalavimą įrengti kuro pylimo zonas ir
kuro pylimo procedūra
o Sprendimas: Balsuota UŽ vienbalsiai. SVO reglamente paruoštai Kuro
pylimo zonos įrengimo ir kuro pylimo procedūrų aprašymai visoms auto
sporto šakoms.
7. Klausimas: Pavojingų zonų žymėjimo ženklinimas
•

Pasiūlyta pakeisti pavojingos zonos ženklo formatą pagal pateiktą maketą. Maketo
projektas pridedamas.
o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai. Taip pat nuspręsta 2 metus
organizatoriams leisti naudoti turimus pasigamintus ženklus.

8. Klausimas: Ralio saugumo klausimai
• Saugos darbuotojas privalo būti pilnametis
o Sprendimas: įpareigoti organizatorius, kad saugos darbuotojai būtų
pilnamečiai. Balsuota vienabalsiai UŽ.
• Žiemos ralio metu trasa nuo finišo pusės uždaroma likus 2 val. iki pirmo sportinio
automobilio starto. Siūlymas- Žiemos raliuose) be jokių išlygų trasą uždaryti prieš 2
val. prieš pirmą sportinį automobilį.
o Sprendimas: balsuota vienbalsiai UŽ
9. Klausimas: SVO reglamento 2018 tvirtinimas
• Patvirtinti SVO reglamentą 2018
o Sprendimas: balsuota vienbalsiai UŽ. Reglamentas patvirtintas įtraukiant visus
pataisymus, kurie buvo priimti posėdžio metu.
PRIDEDAMA:
• SVO reglamento 2018 projektas
• Ženklo „Pavojinga zona“ maketas

Posėdžio pirmininkas

Remigijus Antanavičius

Posėdžio sekretorius

Romualdas Mažuolis

