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Lietuvos automobilių sporto federacija 

Drag komiteto susirinkimo protokolas 

Protokolas Nr. 2016-01 

2016-02-18 

Kaunas 

 

LASF Drag'o komiteto posėdis pradėtas 2016-02-18 d. 19:00 val. baigtas 2016-02-18 d. 21:00 val., 
Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune. 

Dalyvavo: Drag'o komiteto pirmininkas l.e.p. Gintautas Firantas, Andrius Tiknius, Mantas Gasiūnas, 
Gintautas Laukys, Andrius Efimenko, Jonas Žydelis, Arūnas Gudonis. 

Taip pat dalyvavo: LASF prezidentas Romas Austinskas, LASF Viceprezidentas Jonas Dereškevičius, 
LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, LAF Drago komiteto pirmininkas Efgenyjs Bičkovas, 
LAF Eriks Mikelsons, LAF Andrejs Golubovs, VšĮ "Tija Racing" Vaidas Morkūnas, "GTX Promo cars 
racing" Laurynas Simonavičius, VšĮ "Žaibelis" Milda Preckailaitė ir Paulius Urbonavičius.  

Posėdžio pirmininkas –G.Firantas. 

Posėdžio sekretorius – A.Tiknius. 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas: 
Siūlyta: patvirtinti darbotvarkę: 

1. Dėl Rolando Šležo atsistatydinimo. Naujos kandidatūros teikimo Drag'o komiteto pirmininko 
pareigoms.  

2. Naujojo komiteto nario Vaido Morkūno kandidatūros patvirtinimo.  

3. Sportinio paso naujos kategorijos. "D" drag forma ir su juo susijusios procedūros.  (A. Tiknius) 

4. Renginių komercinės teisės. (A. Tiknius, R. Burbulienė) 

5. Naujos Drag teisėjų pareigos ir teisėjavimo varžybose niuansai. (G. Laukys, J. Žydelis) 

6. Komandinių taškų Baltic Drag Racing Cup skaičiavimo klausimai, BDRC taisyklės. (E. Byčkov) 

7. Tarptautinė konferencija "Safety standards of Drag Racing 2016". (A. Tiknius) 

8. Neįskaitinių Drag varžybų niuansai. (L. Simonavičius, A.Tiknius) 

Balsuota: "Už"-vienbalsiai. 
Nutarta: Patvirtinti Drag'o komiteto posėdžio darbotvarkę. 
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II. 1.  Klausimas: Dėl Rolando Šležo atsistatydinimo. Naujos kandidatūros teikimo Drag'o 
komiteto pirmininko pareigoms. 
 
Iki suvažiavimo 2016-03-26 vietoj atsistatydinusio R.Šležo,  Tarybos laikinai paskirtas eiti Drag'o 
komiteto primininko pareigas G. Firantas. Vyko diskusija, ką Drag'o bendruomenė mato naujuoju 
komiteto pirmininku. 
 
Siūlyta:  Teikti Asociacijos „Utenos Termodinamika“ pirmininko Arūno Gudonio kandidatūrą į 
Drag'o komiteto pirmininko pareigas. 
Balsuota: "Už"- vienbalsiai. 
Nutarta: Teikti Asociacijos „Utenos Termodinamika“ pirmininko Arūno Gudonio kandidatūrą į 
Drag'o komiteto pirmininko pareigas. 
 
 
2. Klausimas: Naujojo komiteto nario Vaido Morkūno kandidatūros patvirtinimas. 
 
Siūlyta: Patvirtinti Vaidą Morkūną Drag'o komiteto nariu. 
Balsuota: "Už"-vienbalsiai. 
Nutarta: Patvirtinti Vaidą Morkūną Drag'o komiteto nariu. 
 
3. Klausimas: Naujos "D" drag sportinio paso kategorijos forma, ir su ja susijusios procedūros. 
A. Tiknius informavo, kad kartu su Techninių reikalų komiteto pirmininku E.Janavičiumi susiderino ir 
pasitvirtino "D" drag sportinio paso kategorijos formą bei įtraukė reikiamas procedūras į techninio paso 
išdavimo taisykles. 
Siūlyta:.patvirtinti „D“ drag sportinio paso kategorijos formą.  
Balsuota: "Už" - vienbalsiai. 
Nutarta: patvirtinti „D“ drag sportinio paso kategorijos formą. 
 
4. Klausimas: Renginių komercinės teisės. 

R.Burbulienė informavo, kad Drag'o komitetui siuntė detalų atsakymą el. paštu su pavyzdžiais apie 
LASF renginių komercines teises. Priminė, kad LASF renginių komercinės teisės priklauso LASF'ui ir 
komitetas prieš parduodant renginį rėmėjui turi informuoti LASF'ą ir suderinti bendradarbiavimo 
sąlygas. 

Siūlyta: Radus Drag'o čempionatams ar pirmenybėms rėmėjus, konsultuotis su LASF. 
Balsuota: "Už" - vienbalsiai. 
Nutarta: Radus Drag'o čempionatams ar pirmenybėms rėmėjus, konsultuotis su LASF. 

5. Klausimas: Naujos Drag'o teisėjų pareigos ir teisėjavimo varžybose niuansai. 
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Siūlyta: Sudaryti sąlygas keliems  teisėjams, visų Drag'o varžybų metu, pakartotinai, jų nuožiūra, 
nuolatos tikrinti dalyvių automobilius, dėl galimų pakeitimų po techninės komisijos, esant įtarimams, 
kad technika blogai paruošta, ar automobilio elgesys trasoje yra nesaugus. To pasekoje, teisėjas gali 
iškart, sustabdyti automobilio dalyvavimą varžybose. 
Balsuota: "Už"- vienbalsiai. 
Nutarta: Sudaryti sąlygas keliems  teisėjams, visų Drag'o varžybų metu, pakartotinai, jų 
nuožiūra, nuolatos tikrinti dalyvių automobilius, dėl galimų pakeitimų po techninės komisijos, 
esant įtarimams, kad technika blogai paruošta, ar automobilio elgesys trasoje yra nesaugus. To 
pasekoje, teisėjas gali iškart, sustabdyti automobilio dalyvavimą varžybose. 
 
 
6. Klausimas: Komandinių taškų Baltic Drag Racing Cup skaičiavimo klausimai, BDRC 
taisyklės.  

Siūlyta:  Suvienodinti  lietuvių ir latvių komandinių taškų skaičiavimo sistemas BDRC varžybose, 
suvienodinti taškus renkančių automobilių skaičių. Atsižvelgiant į tai, nustatyti, kad Komandinėje 
įskaitoje tik du automobiliai renka komandinius taškus, BDRC numatyta taškų skaičiavimo sistema. 
Balsuota :"Už"- vienbalsiai. 
Nutarta: Komandinėje įskaitoje tik du automobiliai renka komandinius taškus, BDRC numatyta 
taškų skaičiavimo sistema. 
 
7. Klausimas: Tarptautinė konferencija "Safety standards of Drag Racing 2016". 

A.Tiknius trumpai pristatė bei aptarė "Safety standards of Drag Racing 2016" konferenciją. 

  

8. Klausimas: Neįskaitinių Drag varžybų niunsai.  

Komiteto nariai kartu su  "Taikos dragai" organizatoriumi L.Simonavičium aptarė galimybes stoti į 
LASF narius ir dalyvauti LASF drag komitete. L. Simonavičius informavo, kad  „Taikos dragai“ 
organizatoriai kol kas neturi vieningos nuomonės šiais klausimais. 

 

                   

Drag'o komiteto pirmininkas l.e.p. Gintautas Firantas 

 

Posėdžio sekretorius Andrius Tiknius 


