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Pos÷dis įvyko 2009-06-13, 16:00 val. 
Pos÷džio pirmininkas Eduardas Jakas. 
Pos÷džio sekretor÷ Rasa Jakien÷. 
Dalyvavo: Ramūnas Čapkauskas, Darius Jonušis, Darius Grinbergas, Romualdas Mažuolis. 
VšĮ „Nemuno žiedas“ atstov÷ Aldona Mažeikien÷. 
LASF techninių reikalavimų komiteto pirmininkas Algirdas Gricius. 
 
DIENOTVARKö: 
 

1. 4 valandų lenktynių taisyklių ir papildomų nuostatų pateikimas; 
2. 2010 metų Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato kalendoriaus patvirtinimas; 
3.  D÷l medžiagos knygai „Nemuno žiedui 50 metų“ pateikimo (komiteto narių sportin÷ veikla, 

rezultatai, apdovanojimai, nuotraukos iš varžybų);  
4. 2010 m. Lietuvos Žiedinių lenktynių čempionato Reglamento aptarimas ir tvirtinimas; 
5. LASF Žiedo komiteto nuostatų aptarimas ir tvirtinimas; 
6. Techniniai reikalavimai (S1600, Baltic Open, SP, Nacionalin÷ klas÷ms) 2010 m.   
7. „Baltic Open“ klas÷s papildomos taisykl÷s 2010 m. (projektas);  
8. D÷l sporto veteranų Šlov÷s al÷jos „Nemuno žiede“ įrengimo; 
9. Kiti klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. 4 valandų lenktynių taisyklių ir papildomų nuostatų pateikimas. 

Pasiūlyta papildyti 4 valandų lenktynių taisykles ir papildomų nuostatų „XV skyriuje. Kuras“, 
išaiškinti, kad kurą galima pilti naudojat tik standartinius kuro kanistrus.  Taip pat parašyti, kad: 
Kanistro konstrukcijos pakeitimai – draudžiami. Pilant kurą, draudžiamas bet kokio papildomo 
sl÷gio sukūrimas. Kuras pilamas savaiminio tek÷jimo būdu. Bet kurios rūšies pompų naudojimas – 
draudžiamas. Vienu metu galima pilti kurą tik iš vieno kanistro. Prie paaiškinimo pasiūlyta įd÷ti 
metalinių kanistrų paveiksliuką. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
2. SVARSTYTA. 2010 metų Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato kalendoriaus 
patvirtinimas; 
Pristatytas 2010 metų Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato kalendoriaus: 

2010 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ 
 ATVIROJO ČEMPIONATO IR TAURöS  

PRELIMINARUS KALENDORIUS 
 

I etapas 2010.05 
 

Ryga (Latvija) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos ir Estijos 
čempionatai  

II etapas 2010.05.29-30 Kaunas (Lietuva) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos ir 
Estijos čempionatai 

III etapas 2010.08 Piarnu (Estija) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos ir Estijos 
čempionatai 

IV etapas 2010.09.18-19 Kaunas (Lietuva)  
 



 
PAPILDOMOS 2010 m. ŽIEDINöS LENKTYNöS 

 
2010.05.29-30  KAUNAS       4 valandų žiedin÷s lenktyn÷s 
2010.07.14-17     PALANGA     Omnitel 1000 km žiedin÷s lenktyn÷s 
2010.09.18-19     KAUNAS       4 valandų žiedin÷s lenktyn÷s 
 
Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą planuojama vykdyti iš 4 etapų: du Lietuvoje (Kačergin÷s 
„Nemuno žiede“, vienas – Latvijoje, vienas Estijoje.  
Kačergin÷s „Nemuno žiede“, jau tradiciškai planuojama vykdyti ir 4 val. žiedines lenktynes.  
2010 m. kartu su Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato etapais vykdyti B lygos lenktynes. 
Siūloma pravesti lenktynių seriją iš 5 etapų: du etapus pravesti Kačergin÷s „Nemuno žiede“, tris, 
suderinus su G. Firantu,  Kazlų Rūdos aerodrome. 
 
3. SVARSTYTA. D÷l medžiagos knygai „Nemuno žiedui 50 metų“ pateikimo (komiteto narių 
sportin÷ veikla, rezultatai, apdovanojimai, nuotraukos iš varžybų);  
E. Jakas dar kartą papraš÷ visų komiteto narių pateikti aprašymus apie sportinę veiklą,  
Aptartas 2009 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionato III etapo pravedimas bei jo 
trūkumai. 
 
4.SVARSTYTA. 2010 m. Lietuvos Žiedinių lenktynių čempionato Reglamento aptarimas ir 
tvirtinimas. 
Pristatytas 2010 m. Lietuvos Žiedinių lenktynių čempionato Reglamento projektas ir pažym÷ta, kad 
jis buvo išsiuntin÷tas visiems žiedinių lenktynių pareišk÷jams, su prašymu kuo skubiau pateikti 
savo pastabas.  Gautos pastabos įvertintos, tod÷l pasiūlyta patvirtinti 2010 m. Lietuvos Žiedinių 
lenktynių čempionato Reglamentą. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 
5. SVARSTYTA. LASF Žiedo komiteto nuostatų aptarimas ir tvirtinimas. 
Komiteto pirmininkas pristat÷ LASF Žiedo komiteto nuostatus. Paaiškinta, kad jie atitinka dabar 
galiojančius LASF Įstatus.  
Pasiūlyta pristatytus LASF Žiedo komiteto nuostatus teikti tvirtinti LASF tarybai. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta. 
 
6.SVARSTYTA. Techniniai reikalavimai (S1600, Baltic Open, SP, Nacionalin÷ klas÷ms) 2010 m. 
Pasiūlyta S1600 klasei vadovautis Estijos federacijos pateiktais techniniais reikalavimais. R. 
Čapkauskas įgaliotas iki sekančio pos÷džio pateikti S1600 klas÷s pakeitimus, po susitikimo su 
Estijos atstovais.  
Pasiūlyta Super production klas÷s techninius reikalavimus derintis su Latvijos federacija. 
Apsvarstyti Baltic Open klas÷s techniniai reikalavimai, įvertintos A. Griciaus pateiktos pastabos, 
taip pat pasiūlyta  atkreipti d÷mesį į Estijos  tech. komisaro R.Koov pastabas ir sekančiam komiteto 
pos÷džiui pateikti galutinį BO klas÷s techninių reikalavimų variantą. 
Pasiūlyta nuo 2010 m. A3000+, A3000, GT ir X1 klasių dalyviams naudoti „hansa“ sistemas.  
Bendru sutarimu pasiūlymams pritarta. 
 
7.SVARSTYTA. „Baltic Open“ klas÷s papildomos taisykl÷s 2010 m. (projektas). 
Pristatytas „Baltic Open“ klas÷s papildomų taisyklių 2010 m. (projektas). D. Grinbergas pasteb÷jo, 
kad projekte yra klaidų ir reikia dar kartą jas peržiūr÷ti.  
Pasiūlyta D. Grinbergui suderinti 2010 m. „Baltic Open“ klas÷s papildomas taisykles su Latvijos 
federacija. 
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  
 



8.SVARSTYTA. D÷l sporto veteranų Šlov÷s al÷jos „Nemuno žiede“ įrengimo. 
E. Jakas informavo, kad 2009 rugs÷jo 4 d.,15 valandą, Kačergin÷s "Nemuno žiede" vyks Lietuvos 
automobilių ir motociklų sporto meistrų - veteranų šlov÷s al÷jos atidarymas - ąžuoliukų sodinimas. 
Planuojama įrengti stendą su Lietuvos automobilių sportą garsinusių žmonių foto nuotraukomis. 
Komitetas palaiko id÷ją d÷l stendo įrengimo.  
 
9.SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
Pasiūlyta iki sekančio komiteto pos÷džio LASF techninių reikalavimų komiteto pirmininkui 
peržiūr÷ti B lygos žiedinių lenktynių techninius reikalavimus. 
 
 
 
 

Pos÷džio pirmininkas   Eduardas Jakas 
 
 
 
 

Pos÷džio sekretor÷   Rasa Jakien÷ 
 
 

 


