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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS 
SIMBOLIŲ NAUDOJIMO 

 
TAISYKLĖS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šios taisyklės nustato Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) simbolių (vėliavos ir 
emblemos) naudojimo tvarką. 
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo 5 straipsniu, be LASF leidimo  
kitoms  organizacijoms  ar asmenims draudžiama naudoti LASF pavadinimą, emblemą ir simbolius. Už 
neteisėtą  LASF pavadinimo, emblemos  ar simbolio  naudojimą  taikoma  Lietuvos  Respublikos  
įstatymų nustatyta atsakomybė. 
 

II. LASF VĖLIAVA 
 
3. LASF vėliavos dizainas ir naudojimas: 

3.1. LASF vėliavos dizainą tvirtina LASF taryba (2004 metais patvirtinto dizaino LASF vėliava – 
priedas Nr.1). 
3.2. LASF vėliava privalo būti iškelta: 
3.2.1. LASF narių suvažiavimo metu 
3.2.2. Vykstant Lietuvos automobilių sporto čempionatų varžyboms. Vykdant automobilių ralio 
čempionato varžybas vėliava iškeliama ralio atidarymo ir uždarymo vietoje. 
3.2.3. Lietuvos automobilių sporto čempionatų uždarymo iškilmių metu. 

 
4. LASF vėliavos iškėlimo tvarka: 

4.1. Vėliavos iškėlimui parenkama garbingiausia, gerai matoma vieta.  
4.2. Jeigu kartu iškeliamos kelios vėliavos, jos turi būti viename aukštyje, kiek tai įmanoma, 
panašaus dydžio. 
4.3. Jei greta keliamos kelios vėliavos tai jos turi būti keliamos sekančia tvarka:  

4.3.1. Lietuvos Respublikos; 
4.3.2. užsienio valstybių vėliavos (jų eiliškumas nustatomas abėcėlės tvarka pagal tų valstybių ar 

organizacijų pavadinimus lietuvių kalba); 
4.3.3. Europos Sąjungos vėliava; 
4.3.4.  tarptautinių viešųjų organizacijų (tame tarpe FIA ir LASF) vėliavos; 
4.3.5. apskričių vėliavos; 
4.3.6. savivaldybių vėliavos; 
4.3.7. kitos vėliavos. 

 
III. LASF EMBLEMA IR JOS NAUDOJIMAS. 

 
5. LASF emblema: 
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5.1. LASF emblemą (logotipą) tvirtina LASF taryba. (Emblemos dizainas nurodytas šių taisyklių 2 
priede. Pastaba: spalva iš nurodytų variantų, bei balta tamsiame fone, pasirenkama pagal 
tinkamiausią stilistiką).  
 

6. LASF emblemos naudojimas: 
6.1. LASF emblema gali būti naudojama be užrašo „Lietuvos automobilių sporto federacija“ tik tais 
atvejais, kai greta yra aukščiau minėtas užrašas.  
6.2. LASF emblemą galima naudoti kartu su FIA logotipu ar anglišku užrašu („The Lithuanian 
Automobile Sport Federation“ leidiniuose skirtuose tarptautiniams renginiams ar užsienio šalių 
skaitytojams. (Žr. Priedas Nr. 3)  
6.3. Jei greta talpinami kiti logotipai, tai LASF logotipas negali būti dydžiu ir spalva jų užgožtas. 
6.4. LASF emblemai turi būti skirta garbinga, gerai matoma vieta. 
6.5. Jei greta talpinamos kitos emblemos, tai LASF emblema negali būti dydžiu ir spalva jų užgožta. 
 

7. LASF emblema privalo būti: 
7.1. Oficialiuose LASF dokumentuose. 
7.2. Oficialiuose Lietuvos Respublikos automobilių sporto čempionatų, čempionatų varžybų ir 
klasifikuojamų varžybų reglamentuojančiuose dokumentuose.  
7.3. Oficialiuose pranešimuose, biuleteniuose.  
7.4. Varžybų reklaminiuose bukletuose, skrajutėse ir plakatuose. 
7.5. Ant Lietuvos Respublikos automobilių sporto čempionate dalyvaujančių bei LASF techninius 
pasus turinčių automobilių. 
7.6. LASF nariai turi teisę emblemą naudoti savo oficialiuose blankuose, bei Oficialiuose LASF 
narių internetiniuose puslapiuose tik suderinę su LASF. 
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Priedas Nr.1 – LASF vėliavos dizainas, spalvų kodai ir proporcijos 
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Priedas Nr. 2 – LASF emblema, patvirtintas dizainas, proporcijos ir spalvos (galima balta spalva) 
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Priedas Nr. 3 – LASF emblema tarptautiniams renginiams  
 

 


