
 

 
Lietuvos automobilių sporto federacija 

SVO komiteto posėdžio 
PROTOKOLAS NR.2016-04 

2016-10-12 
 
SVO komiteto posėdis pradėtas 2016-04-06 d. 17:00 val. Baigtas 20:30 val. 
Dalyvavo:   Romualdas   Mažuolis,   Remigijus   Antanavičius,   Algirdas   Bilevičius, Remigijus 
Bilevičius, Arturas Gailius. 
Nedalyvavo: Rimas Volungevičius, Vidmantas Eigelis, Arūnas Gudonis 
Svečiai: Gintautas Firantas, Giedrius Čenkus, Rimvydas Agurkis 
 
Posėdžio pirmininkas: Remigijus Antanavičius. 
Posėdžio sekretorius: Romualdas Mažuolis. 
 
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas pristatė SVO komiteto posėdžio darbotvarkę. 
Siūlyta: Patvirtinti SVO komiteto posėdžio dienotvarkę. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta. 
Nutarta: Patvirtinti SVO komiteto posėdžio darbotvarkę 

1. Žiedo ir Fast Lap klausimai- R. Agurkis, G. Čenkus 
2. Kitų sporto šakų komiteto pirmininko G.Firanto klausimai 
3. SVO reglamentas 2017- SVOK siūlomi pakeitimai 

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas 
1. Klausimas. Žiedo ir Fast Lap saugos klausimai- R. Agurkis, G. Čenkus. 

Rimvydas Agurkis pristatė, kad 2017 metų sezone žiedas turės A, B, C lygas (Rimvydas paruoš 
reikalavimus trasoms kiekvienai lygai) (B lyga lieka tik minižiedas) (C lyga- Time Atack). 
SVOK rekomendavo STREET klasei įvesti privalomus rankos saugos dirželius. 
Reikalavimai dėl gesintuvų visose lygose- kaip A lygoje. 
FAST Lap 2017 metais keliauja i A lyga. Taigi visi saugumo reikalavimai bus kaip A lygos. Dalis 
reikalavimų bus rekomenduojamo pobūdžio (dėl investicijų), o nuo 2018 privaloma. 
SVOK įsipareigojo atlikti NŽ trasos apžiūrą dėl saugumo didinimo.  

 
Sprendimas: gavus vis informaciją iš Žiedo komiteto apie pakeitimus, papildyti SVO reglamentą 
2017. 
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.
  

2. Kitų sporto šakų komiteto pirmininko G.Firanto klausimai 

• G.Firantas pasiūlė į SVO reglamentą įtraukti sąvoką „Slalomas“. Slalomas- tai ribotoje 
aikštelėje vykstanti rungtis, apvažiuojant kūgelius pagal nurodytą schemą. Greiti šioje rungtyje 
negali viršyti 70km/h. Slalomui nutarta naudoti supaprastintą saugos planą, kuriame būtų 
trasos planas žemėlapyje su metražais tarp trasos ir saugos juostos. Žemėlapyje taip pat turi 
būti nurodyta starto ir finišo vietos, teisėjų postai, gesintuvai, apsaugos darbuotojai. Medikas 
neprivalomas, bet privalo būti paskirtas atsakingas žmogus, turintis kompetenciją suteikti 
pirmąją pagalbą. Jis turi turėti pirmosios medicininės pagalbos rinkinį. 
Gesintuvai starte ir finiše min po 2 vnt. Mažiausia gesintuvo talpa 4 kg. PGT neprivaloma. 

• Greituminis slalomas- privalomas paramedikas su pirmosios pagalbos krepšeliu. Gesintuvai 
starte, finiše ir kiekvienam teisėjų poste min po 2 vnt. Mažiausia gesintuvo talpa 4 kg. PGT 
neprivaloma. 

 
Bendru sutarimu pakeitimams pritarta.

 
3. Klausimas. SVO reglamentas 2017- SVOK siūlomi pakeitimai 

 



• Trasos turi būti parinktos taip, kad GR 10 km gali būti ne daugiau, kaip 1 dirbtinis stabdymas. 
• Trasos pridavimas- 60 d iki renginio- pateikti SVOK numatomų trasų žemėlapius. Trasos 
pridavimas gali būti atliekamas 30-50 d iki renginio. 
• Rekomenduojame organizatoriui paruoši papildomą alternatyvų GR (tuo atveju, jei numatytas 
GR nebus tinkamas ar atmestas dėl saugumo). 
• Trasą pridavinėja organizatorius arba varžybų vadovas. Sporto šakos komiteto atstovo parašas 
trasos priėmimo akte nebenaudojamas. 
• Trasos pridavimo metu automobilyje važiuoja 2 SVO nariai ir varžybų vadovas arba 
organizatorius. Jokių kitų pašalinių žmonių automobilyje negali būti. 
• Ralio metu vienas GR, ar jo dalis, negali būti naudojama daugiau, kaip 2 kartus. 
• Įvesti naują sąvoką PR (papildoma rungtis). PR būtų naudojama pvz veteranų ralyje, kai nėra 

GR‘ų. PR būtų supaprastinti reikalavimai saugumui. 
 
Bendru sutarimu siūlomiems pakeitimams pritarta. 
 
  
Posėdžio pirmininkas                                                             Remigijus Antanavičius 

 
Posėdžio sekretorius                                                               Romualdas Mažuolis 


