
LASF ralio komiteto posėdžio Protokolo Nr. 2013-19,   Priedas Nr. 3 

 

From: Rasa / LASF [mailto:rasa@lasf.lt]  
Sent: Friday, December 13, 2013 11:00 AM 
To: 'Miglė Žalnierukynienė'; ricrup@gmail.com; rolandas@lasf.lt 
Subject: RE: sutarties koregavimas 

Laba diena,  Migle,  

Atsakau į kai kuriuos punktus, kurie liečia sutarties pasirašymą.  

4.1.5. Informuoju, kad depozito suma buvo patvirtinta ralio komiteto posėdyje: 2013 10 15 16:00 val.  

 4.5.Svarstyta, depozito sumos nustatymas LARČ etapų organizatoriams. Vyko diskusijos.  

Pasiūlyta depozito suma 10.000,- litų.  

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.  

NUTARTA. Patvirtinus 2014 m. varžybų kalendorių, LARČ etapų organizatoriams 
pasirašius varžybų Organizavimo sutartį sumokėti 10.000,- litų depozitą, kuris bus gražintas 
įvykdžius visus varžybų vykdymo reikalavimus.  

4.8. Jums suteikiama teisė organizuoti Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą, tai reiškia, kad tai turi 

ir atsispindėti informacinėje sklaidoje. Jei televizijoje išbrangsta kiekvieno logo įkėlimas, tai galima parengti 

vieną bendrą logotipą susidedantį iš kelių logo, kad nebūtų atskiri failiukai. LARČ etapas, ne komercinis 

renginys ir ne kiekvienam LASF suteikia jį organizuoti. Manau tai turėtų būti bendras susitarimas ir 

supratimas bei sugebėjimas įrodyti tai sudarant sutartį su televizija. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad LASDF, 

tai ne komercinis partneris. 

Varžybų logo ir turi būti parengtas pagal simbolių naudojimo taisyklių reikalavimus:  

Varžybų logotipo naudojimas (Taisyklių 35 str.) 

 

LASF logotipas 

Su užrašu 

 

                

Varžybų logotipas 

        

       LASF  sporto šakos logotipas 

 
6. Organizatoriaus atsakomybė. Nematau ką čia keisti, viskas čia teisingai aprašyta.  

Ištrauka iš LARČ reglamento:  

1.1. Lietuvos automobilių sporto federacija (toliau – LASF), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Kūno 

kultūros ir sporto įstatymu bei LASF įstatais, organizuoja 2014 metų Lietuvos automobilių daugiaetapį atvirą 

ralio čempionatą (toliau – LARČ). 



1.2. LARČ varžybos vykdomos vadovaujantis FIA TSK, LASK, LASVOVT,  T–2014, FIA ir LASF automobilių 

techniniais reikalavimais, šiuo reglamentu bei LARČ atskirų etapų papildomais nuostatais. Esant skirtumams 

tarp LASK ir FIA TSK vadovaujamasi atitinkamais LASK straipsniais.  

1.3. LASF ralio komitetas, neviršydamas savo kompetencijos ribų, administruoja LARČ ir priima, papildo, 

keičia bei aiškina Varžybų vykdymą reglamentuojančius dokumentus.  

1.4. LARČ etapas (-ai) Ralio komiteto sprendimu gali būti vykdomas užsienio šalyje. Etapo (-ų) kitoje šalyje 

vykdymo sąlygos, atsižvelgiant į LARČ reglamentą, iš anksto derinamos LASF ir tos šalies, kurioje vyksta 

varžybos, ASF. LARČ etapų užsienio šalyje ypatumai nurodomi tų Varžybų papildomuose nuostatuose. 

 

 

Tai tiek mano pastabų ir paaiškinimų.  

 

Pagarbiai,  
LASF generalinė sekretorė 
Rasa Jakienė 
Tel. +370 686 85146, el.paštas rasa@lasf.lt 

 

www.lasf.lt 

 

 

 

 

 


