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LASF ŽIEDO KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS NR. 1
2008 01 16 15:00 val.
Kaunas, Pašil÷s g. 122a

Pos÷džio pirmininkas – Eduardas Jakas
Sekretor÷ - Rasa Jakien÷.
Dalyvauja:
LASF žiedo komiteto pirmininkas Eduardas Jakas,
Komiteto nariai: Valdas Jonušis, Ramūnas Čapkauskas, Romualdas Mažuolis, Mindaugas
Neliubšys, Egidijus Gutaravičius.
E. Jakas įgaliotas atstovauti D. Jonušį ir D. Grinbergą.
Kviestiniai:
LASF žiedo komiteto atstov÷ Rasa Jakien÷;
VšĮ „Nemuno žiedas“ atstov÷ Aldona Mažeikien÷;
Pos÷džio dienotvark÷:
1. Supažindinimas su pos÷džio vykusio Rygoje gruodžio m÷nesį su Latvijos ir Estijos žiedinių
lenktynių komiteto nariais, medžiaga.
2. D÷l 2008 m. Baltijos šalių automobilių žiedinių lenktynių čempionato etapų kalendoriaus su
papildymais patvirtinimo (E. Jakas);
3. D÷l 2008 m čempionato startinių mokesčių patvirtinimo;
4. D÷l B2000, S1600, Baltic Open klasių techninių reikalavimų tvirtinimo;
5. Nacionalin÷s klas÷s techninių reikalavimų svarstymas;
6. 2008 m. žiedinių lenktynių čempionato taisyklių tvirtinimas;
7. Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA. Supažindinimas su pos÷džio vykusio Rygoje gruodžio m÷nesį su Lietuvos,
Latvijos ir Estijos žiedinių lenktynių komiteto nariais, medžiaga.
Apie neeilinį susitikimą su Lietuvos, Latvijos ir Estijos žiedo komitetų atstovais papasakojo R.
Čapkauskas:
- atstovai panoro atgaivinti žiedinių lenktynių seriją Baltijos šalyse;
- Latviai labai nori į čempionatą įtraukti Super Production klasę, tačiau dar nepilnai paruoš÷
techninius reikalavimus ( planuojama visiems dalyviams suvienodinti padangas, tod÷l šiuo metu
vyksta testavimai). Šią klasę Latvijoje kuruoja Kruzmanis.
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- Latvijos ir Estijos atstovus sudomino Baltic Open klas÷s. 2008 m. Latvijoje planuojamos 1-erios
Baltic Open klas÷s sprinto lenktyn÷s ir 1-erios vienos valandos lenktyn÷s.
Vyko diskusijos d÷l nacionalin÷s klas÷s techninių reikalavimų. R. Čapkauskas informavo, kad
Latvijos atstovai jau patobulino 2008 m. Nacionalin÷s klas÷s techninius reikalavimus, tačiau mūsų
pasiūlymams jie nepritar÷.
Apie Formula Baltic lenktynių perspektyvas ir susitikimo su Lietuvos, Latvijos ir Estijos federacijų
žiedinių lenktynių atstovais Protokolą perskait÷ Rasa Jakien÷. Susitikimo metu buvo nutarta įtraukti
Formula Baltic klas÷s lenktynes į 2008 m. rugs÷jo 26-28 d.d. „Nemuno žiede“ vyksiančias
varžybas.
Pos÷džio pirmininkas siūl÷ pritarti šiam sprendimui.
Bendru sutarimu pritarta įtraukti Formula Baltic klas÷s lenktynes į 2008 m. rugs÷jo 26-28 d.d.
„Nemuno žiede“ vyksiančias varžybas.

2. SVARSTYTA. 2008 m. Baltijos šalių automobilių žiedinių lenktynių čempionato etapų
kalendoriaus su papildymais patvirtinimas.
E. Jakas pristat÷ 2008 m. Baltijos šalių automobilių žiedinių lenktynių čempionato etapų kalendorių
su papildymais ir pasiūl÷ jį patvirtinti.
2008 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ
ATVIROJO ČEMPIONATO KALENDORIUS
I etapas

2008.04.18-20

Kijevas (Ukraina) kartu vyksta Ukrainos čempionatas

II etapas

2008.05.03-04

III etapas

2008.05.16-18

IV etapas

2008.06.28-29

V etapas

2008.08.08-09

VI etapas

2008.08.30-31

VII etapas

2008.09.26-28

Ryga (Latvija) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos ir Estijos
čempionatai + Formul÷ Baltic etapas
Kaunas (Lietuva) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos,
Estijos, Ukrainos ir Baltarusijos čempionatai
Piarnu (Estija) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos ir Estijos
čempionatai + Formul÷ Baltic etapas
Piarnu (Estija) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos ir Estijos
čempionatai + Formul÷ Baltic etapas
Ryga (Latvija) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos ir Estijos
čempionatai + Formul÷ Baltic etapas
Kaunas (Lietuva) kartu vyksta atviras Baltijos šalių, Latvijos,
Estijos, Ukrainos ir Baltarusijos čempionatai + Formul÷ Baltic
etapas

PAPILDOMOS 2008 m. ŽIEDINöS LENKTYNöS
2008.05.16-18
2008.07.16-19
2008.09.26-28

KAUNAS
4 valandų žiedin÷s lenktyn÷s, I etapas
PALANGA Omnitel 1003 km žiedin÷s lenktyn÷s, II etapas
KAUNAS
4 valandų žiedin÷s lenktyn÷s, III etapas
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NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta patvirtinti 2008 m. Baltijos šalių automobilių žiedinių
lenktynių čempionato etapų kalendorių su papildymais..

3. SVARSTYTA. 2008 m čempionato startinių mokesčių patvirtinimas.
E. Jakas pristat÷ susitikimo metu priimtus 2008 m. Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato
etapo dalyvio startinius mokesčius:
- B2000 (FIA Super Production), S2000, Baltic Open, Super 1600 – ne didesnis nei
795-Lt (230 Eurų);
- Nacionalin÷ klasei – 240,- Lt (70,- Eurų). Mokesčiai nurodyti su PVM.
- Organizatorius turi teisę sumažinti startinį mokestį arba visai nuo jo atleisti
personaliai pakviestiems lenktynininkams.
E. Jakas informavo, kad išankstin÷ etapo paraiška turi būti atsiųsta organizatoriui ne v÷liau kaip 5
dienos iki varžybų pradžios (t.y. pirmadienį), v÷liau padavus paraišką, startinis mokestis didinamas
dvigubai.
Pasiūlyta patvirtinti pristatytus 2008 m. Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato etapo dalyvio
startinius mokesčius.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta patvirtinti 2008 m. Baltijos šalių žiedinių lenktynių
čempionato etapo dalyvio startinius mokesčius.

4. SVARSTYTA. B2000, S1600, Baltic Open klasių techninių reikalavimų tvirtinimas.
Pasiūlyta patvirtinti B2000, S1600, Baltic Open klasių techninius reikalavimus.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta patvirtinti 2008 m. B2000, S1600, Baltic Open klasių
techninius reikalavimus.

5. SVARSTYTA. Nacionalin÷s klas÷s techninių reikalavimų svarstymas.
R. Čapkauskas dar kartą pažym÷jo, kad Latviai dar neatsiunt÷ 2008 m. nacionalin÷s klas÷s techninių
reikalavimų, tod÷l pasiūlyta 2008.01.17 kreiptis į Latvijos federacijos žiedo komiteto nacionalin÷s
klas÷s kuratorių ir išsiaiškinti ar jau yra patvirtintina galutin÷ versija 2008 m. Nacionalin÷s klas÷s
techninių reikalavimų.

6. SVARSTYTA. 2008 m. žiedinių lenktynių čempionato taisyklių tvirtinimas.
E. Jakas pristat÷ 2008 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių atviro čempionato ir taur÷s
varžybų taisykles. Pažym÷ta, kad kiekviename etape atskiroje automobilių klas÷je bus vedama
komandin÷ įskaita.
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Pasiūlyta, Formul÷s Baltic klas÷s įskaitą vesti tik tuomet, jei organizatorius gaus ne v÷liau kaip 5
dienos iki varžybų pradžios, ne mažiau kaip 5 –ias Formul÷s Baltic klas÷s išankstines etapo
paraiškas.
Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.
Pasiūlyta patvirtinti 2008 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių atviro čempionato ir taur÷s
varžybų taisykles su papildymais.
NUTARTA. patvirtinti 2008 m. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių atviro čempionato ir
taur÷s varžybų taisykles su papildymais.

7. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. D÷l Formul÷s Baltic techninių reikalavimų.
2008 m. Formul÷s Baltic techninius reikalavimus įgaliotas paruošti Egidijus Gutaravičius.

Pos÷džio pirmininkas

Eduardas Jakas

Pos÷džio sekretor÷

Rasa Jakien÷
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