LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 16/01
2016.04.21
Kaunas
Komiteto posėdis įvyko 2016.04.21 d. Draugystės g. 19, Kaunas.
Posėdžio pradžia: 18 val.
Posėdžio pabaiga: 21 val.
Dalyvavo: Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Gintautas Firantas, komiteto nariai: Andrejus
Savčenko, Tadas Zdanavičius, Silverijus Lapėnas, Justas Eimontas, Linas Ramoška, klubo “Extreme
drivers” pirmininkas Valdemaras Krajauskas.
Susirinkimui pirmininkauja – Gintautas Firantas
DIENOTVARKĖ
1.
“Exrteme drivers” organizuojamos varžybos.
2.
Terminas “Kitos varžybos” aptarimas”
3.
Lietuvos automobilių slalomo čempionatos.
4.
“Moterų ralio” papildomų nuostatų aptarimas.
1.Svarstyta.
Buvo išklausytas “Extreme drivers” pirmininkas Valdemaras Krajauskas
Nutarta.
Pasiųlyta klubui stoti į LASF asocijuotus narius. Aptarti reikalingi dokumentai.
Rekomenduota artimiausiu laiku dar neorganizuoti varžybų Ruklos aerodrome, kol pilnai
nesutvarkyti dokumentai. Gautas raštas iš Ruklos gyventojo yra anoniminis, todėl jis nesvarstytas.
2.Svarstyta.Slalomo ir greituminio slalomo varžybų, kurios nėra
Lietuvos čempionato ar pirmenybių etapai organizavimo tvarka.
Nutarta.
Slalomo ir gretuminio slalomo varžybas gali pravesti tik juridiniai asmenys, esantys LASF tikrieji
ar asocijuoti nariai. Organizatoriaus mokestis LASF turi būti simbolinis: slalomo varžyboms 10 eurų,
greituminio slalomo 30 eurų.
Naujiems organizatoriams paruošti standartinius dokumentus;
 papildomus nuostatus
 saugumo planasschema
 dalyvio paraiškos forma
 instruktažas personalui.
Renginio draudimas rekomenduojamas.
Dalyviai privalo turėti vairuotojo pažymėjimą. Nepilnamečiai gali dalyvauti su instruktoriumi.
LASF licencijos neprivalomos.
Automobiliai privalo turėti galiojančią techninę apžiūrą arba sportinį pasą.
Apranga nereglamentuojama. Rekomenduojama uždaro tipo.

Greituminio slalomo varžybose:
 privalomi šalmai naudojami automoto varžybose,
gesintuvai turi būti starte, finiše ir trasos teisėjų postuose,
turi būti medicinos darbuotojas.
Klasikinio slalomo varžybose:
šalmai neprivalomi,
gesintuvai startefiniše,
 turi būti pirmos medicininės pagalbos rinkinys.
Visi organizatoriai privalo po varžybų atsiųsti rezultatus į LASF ir savo savivaldybės sporto skyrių.
Klasikinis slalomas vykdomas aikštėje, kurios maksimalus ilgis yra ne didesnis kaip 150 metrų ir
atstumas tarp figūrų ne didesnis kaip 20 metrų. \Jei trasoje atstumai tarp figurų didesnis kaip 20metrų
ir aikštės ilgis daugiau kaip 150 metrų, tokios varžybos priskiriamos greituminio slalomo varžyboms.
3.Svarstyta.2016 metų slalomo čempionatą.
Nutarta. 
2016 metais nevykdyti Lietuvos automobilių slalomo čempionato, nes nėra
organizatorių.
4.Svarstyta.”Moterų ralio” papildomus nuostatus.
Nutarta. “ 
Moterų ralis” vykdomas pagal KET, todėl bendru sutarimu patvirtinti papildomi
nuostatai.
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