PATVIRTINTA:
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2013 m. spalio mėn. 30 d.

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS SIMBOLIŲ NAUDOJIMO
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios taisyklės nustato Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) simbolių naudojimo
tvarką.
2. LASF simboliai – LASF pavadinimas, LASF vėliava, LASF logotipas (ženklas).
II. LASF PAVADINIMAS IR JOS NAUDOJIMAS
3. LASF pavadinimas - Lietuvos automobilių sporto federacija – teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių
asmenų registre įregistruotos ir Kūno kultūros ir sporto departamento pripažintos vienintelės
Lietuvoje nacionalinės automobilių sporto šakos federacijos pavadinimas, kurios pavadinime
vartojamas Lietuvos vardas.
4. LASF pavadinimas lietuvių kalba rašomas – Lietuvos automobilių sporto federacija arba
didžiosiomis raidėmis LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA.
5. Lietuvos automobilių sporto federacijos pavadinimo trumpinys rašomas didžiosiomis lotyniškomis
raidėmis LASF.
6. LASF pavadinimas anglų kalba rašomas kiekvieną žodį pradedant iš didžiosios raidės – The
Lithuanian Automobile Sport Federation, arba visos didžiosios raidės - THE LITHUANIAN
AUTOMOBILE SPORT FEDERATION. Angliško LASF pavadinimo trumpinys yra LASF.
7. LASF pavadinimas gali būti naudojamas vienas ar su LASF logotipu be užrašo.
8. LASF pavadinimas yra privalomas:
8.1 LASF antspauduose.
9. LASF pavadinimas gali būti naudojamas:
9.1.LASF apdovanojimuose (Taurės, medaliai, diplomai, padėkos raštai ir kita);
9.2. LASF reprezentaciniuose leidiniuose ir spaudiniuose, reklaminėje bei informacinėje atributikoje;
9.3.LASF dekoratyviniuose ir meniniuose leidiniuose;
9.4.LASF reprezentaciniuose renginiuose ir šventėse;
9.5.LASF administracinėse patalpose;
9.6.LASF tarnybinių automobilių ženklinimui;
9.7. Iškabose.
10. LASF pavadinimas LASF antspaude, dokumentų formose ir iškaboje turi sutapti.
11. LASF pavadinimą gali naudoti LASF valdymo ir kiti LASF organai, LASF nariai, LASF
administracija.
12. LASF pavadinimas yra LASF nematerialusis turtas. Asmenys, neišvardyti šių taisyklių 11 straipsnyje,
LASF pavadinimą gali naudoti tik gavę LASF tarybos leidimą, išskyrus atvejus, kai LASF
pavadinimas naudojamas leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse.
III. LASF VĖLIAVA IR JOS NAUDOJIMAS
13. LASF vėliava – LASF simbolis, mėlynos ar baltos spalvos audekle vaizduojamas LASF logotipas su
užrašu (geltonos arba mėlynos spalvos).
14. LASF vėliavos matmenys yra 1 metro pločio ir 1.7 metro ilgio.
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15. LASF vėliavos spalvos: mėlynas audeklas su geltonos spalvos LASF logotipu su užrašu arba baltas
audeklas su mėlynos spalvos LASF logotipu su užrašu.
16. LASF vėliavos matmenys ir spalvos turi atitikti spalvų etaloninį atvaizdą ir matmenis (priedas Nr.2).
17. LASF vėliava privalo būti iškelta:
17.1. Visose LASF organizuojamose automobilių sporto varžybose.
18. LASF vėliava gali būti iškelta:
18.1. LASF tikrųjų narių suvažiavimo metu;
18.2. Lietuvos automobilių sporto šakų sezono uždarymo metu;
18.3. LASF prezidento darbo kabinete, kitose patalpose, skirtose oficialioms ceremonijoms ar
renginiams;
18.4. Kitais atvejais – LASF reprezentacijos vietose, automobilių sporto šakų rengiamuose
paraduose, pasirodymuose ir pan. – gavus LASF tarybos leidimą.
19. LASF vėliavos iškėlimo tvarka:
19.1. Vėliavos iškėlimui parenkama garbingiausia, gerai matoma vieta.
19.2. Jeigu kartu iškeliamos kelios vėliavos, jos turi būti viename aukštyje, kiek tai įmanoma,
panašaus dydžio.
19.3. Jei greta keliamos kelios vėliavos tai jos turi būti keliamos sekančia tvarka:
19.3.1 Lietuvos Respublikos;
19.3.2 užsienio valstybių vėliavos (jų eiliškumas nustatomas abėcėlės tvarka pagal tų
valstybių ar organizacijų pavadinimus lietuvių kalba);
19.3.3 Europos Sąjungos vėliava;
19.3.4 tarptautinių viešųjų organizacijų (tame tarpe FIA ir LASF) vėliavos;
19.3.5 apskričių vėliavos;
19.3.6 savivaldybių vėliavos;
19.3.7 kitos vėliavos.
20. LASF vėliava yra LASF materialusis turtas. Asmenys, patikėjimo teisę gavę LASF vėliavą ir ją
praradę ar sugadinę, privalo atlyginti padarytą žalą pagal tos dienos LASF vėliavos įsigijimo įkainius.
21. LASF vėliavos atvaizdas gali būti naudojamas reprezentacinėje atributikoje, leidiniuose,
spaudiniuose, dekoratyviniuose, meno kūriniuose ir kituose objektuose atitinkanti LASF vėliavos spalvų
etaloninį pavyzdį bei laikantis pločio bei ilgio santykio 3:5.
22. LASF vėliavėlė - sumažinta LASF vėliava (pločio ir ilgio santykis turi būti 3:5), atitinkanti LASF vėliavos
spalvų etaloninį pavyzdį, naudojama vertikaliai pakabinta ant stovelio ir/ar pastatyta ant stalo.

23. LASF vėliavėlė gali būti pastatoma patalpose, kuriose tuo metu vyksta oficialūs renginiai ir dalyvauja LASF
valdymo organų nariai ar jų įgalioti asmenys.

24. LASF vėliavėlė gali būti naudojama kaip reprezentacinis ar reklaminis LASF vėliavos simbolis,
pagaminta ne tik iš audeklo (pvz. plastikas, popierius ir pan.).
25. LASF vėliavos ir LASF vėliavėlės negalima naudoti kitaip nei šių taisyklių nustatyta tvarka.

IV. LASF LOGOTIPAS (ŽENKLAS) IR JO NAUDOJIMAS
26. LASF logotipas (ženklas) – LASF simbolis, kuris susideda iš stilizuotos LASF vėliavos, raidžių
LASF ir užrašo Lietuvos automobilių sporto federacija.
27. Galimi du LASF logotipo naudojimo variantai - su ir be užrašo.
28. Logotipas su užrašu naudojamas visuose raštvedybos elementuose.
29. Logotipas be užrašo gali būti naudojamas įvairiuose firminio stiliaus dizaino sprendimuose, kuriuose
akcentuojama daugiau estetinė sprendimo pusė, arba tuomet, kai ženklo proporcija labiau tinka
maketo sprendime.
30. LASF logotipo (ženklo) dizainas, privalomos spalvos bei matmenys nurodyti šių taisyklių priede Nr. 4
„LASF logotipo naudojimo taisyklės“.
31. LASF logotipą su anglišku užrašu „The Lithuanian Automobile Sport Federation“ galima naudoti
kartu su FIA logotipu leidiniuose skirtuose tarptautiniams renginiams ar užsienio šalių skaitytojams.
32. LASF emblemai turi būti skirta garbinga, gerai matoma vieta.
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33. Jei greta talpinami kiti logotipai, tai LASF logotipas negali būti dydžiu ir spalva jų užgožtas. Visi
šaliai esantys logotipai privalo būti ne didesni kaip LASF logotipas.
34. Jei LASF logotipas naudojamas kartu su kitais logotipais, tai jis talpinamas iš kairės į dešinę,
viršutinėje lapo dalyje, sekančia tvarka (priedas Nr. 3):
34.1 FIA (tarptautinės automobilių federacijos) logotipas, tik tarptautinėse varžybose;
34.2 NEZ (FIA Šiaurės šalių zonos) logotipas, tik NEZ varžybose;
34.3 LASF logotipas;
34.4 Kitų šalių automobilių (sporto) federacijų (ASF) logotipai, abėcėlės tvarka, kai organizuojamos
bendros varžybos;
34.5 LASF atskiros sporto šakos logotipas, jeigu toks yra;
34.6 Kitos šalies šalių sporto šakos logotipas, jeigu toks yra;
34.7 Organizatoriaus logotipas.
35. Varžybų logotipas naudojamas tik su LASF ir LASF atskiros sporto šakos logotipu (jeigu toks yra),
jei jis nėra naudojamas kartu su kitais logotipais (priedas Nr.3).
36. Atskirai, be LASF ir LASF sporto šakos logotipų, varžybų logotipas gali būti naudojamas, jeigu tame
pačiame lape yra naudojami 34 straipsnyje nurodyti logotipai. Tuo atveju varžybų logotipas turi būti
žemiau 34 straipsnyje išvardintų logotipų (priedas Nr.3).
37. Kiti logotipai, neišvardinti 34 ir 35 straipsniuose straipsnyje, (Savivaldybių, oficialių, generalinių,
informacinių rėmėjų ir pan.) talpinami apatinėje lapo dalyje (priedas Nr.3).
38. LASF logotipas (ženklas) privalo būti :
38.1 Ant oficialaus LASF blanko kartu su FIA logotipu bei LASF rekvizitais, viršutinėje lapo dalyje
per vidurį (priedas Nr.1).
38.2 Visų LASF oficialių norminių aktų kiekviename lape ir/ar puslapyje (Kodeksai, darbo
nuostatai, taisyklės, reglamentai, papildomi varžybų nuostatai, pasitarimų protokolai, sutartys,
biuleteniai ir kita) naudojamas LASF logotipas su užrašu, viršutinėje lapo dalyje dešinėje lapo
pusėje (priedas Nr.1). Šio punkto reikalavimų nesilaikoma, jeigu dokumente yra privaloma
naudoti ir kitus logotipus pagal šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus (šių taisyklių 34 str.).
38.3 LASF logotipas su užrašu privalomas LASF vėliavoje, LASF vėliavėlėje, varžybų
informacinėje medžiagoje (TV, spauda, internetas, lankstinukai, plazminiai ekranai, stendai,
skrajutes, varžybų gidas, bilietai, svečių kortelės ir kita su varžybomis susijusi atributika), ant
sportinių automobilių dalyvaujančių LASF automobilių sporto varžybose jei tai reglamentuoja
LASVOVT ar atskirų sporto šakų reglamentai (taisyklės).
38.4 LASF logotipas be užrašo gali būti naudojamas įvairiuose firminio stiliaus dizaino
sprendimuose, kuriuose akcentuojama daugiau estetinė sprendimo pusė, arba tuomet, kai ženklo
proporcija labiau tinka maketo sprendime.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. LASF simboliai yra LASF nuosavybė.
40. LASF nariai turi teisę LASF simbolius naudoti šių taisyklių nustatyta tvarka tol, kol jie yra LASF
nariais.
41. Asmenys neišvardinti šių taisyklių 11 straipsnyje turi teisę LASF simbolius tik suderinę su LASF
taryba, išskyrus atvejus, kai LASF simboliai naudojami leidybos, mokslo ir visuomenės
informavimo srityse
42. Šių taisyklių priedai yra neatsiejama šių taisyklių dalis.
43. Asmenims pažeidusiems šių taisyklių reikalavimas LASF taryba gali skirti baudas vadovaudamasi
Lietuvos automobilių sporto kodekso XI straipsniu.
44. Ginčai susiję dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami LASF Apeliaciniame teisme, vadovaujantis
LASF įstatais, Lietuvos automobilių sporto kodekso bei LASF Apeliacinio teismo darbo
nuostatais.
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LASF simbolių naudojimo taisyklių
Priedas Nr.1
Oficialus LASF blankas:

Apatinė lapo dalis (LT)
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
Įmonės kodas 190642938
A.s. Nr. LT157300010002246403
Bankas „Swedbank“

Draugys tės g. 19, LT- 51230, Kaunas Lietuva
Tel./faks. +370 37 35 01 06
el. paštas: lasf@lasf.lt

Angliška versija (EN)

Apatinė lapo dalis (EN)
THE LITHUANIAN AUTOMOBILE SPORT FEDERATION
Draugystės st. 19, LT- 51230, Kaunas Lithuania
Tel./fax. +370 37 35 01 06
e-mail: lasf@ lasf.lt

Company code 190642938
S.A.: LT157300010002246403
Bank „Swedbank“

LASF oficialių norminių aktų kiekviename lape ir/ar puslapyje naudojama:
Viršutinė lapo dalis: dešiniame krašte, LASF logotipas su užrašu
( matmenys 1,3 cm x 2,8 cm)

Tekstas.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Apatinė lapo dalis: LASF norminio akto pavadinimas ir puslapio numeris
Pvz.: LASF simbolių naudojimo taisyklės
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LASF simbolių naudojimo taisyklių
Priedas Nr.2
LASF vėliava:
Matmenys 1x1,7 m.

Vėliavos ir logotipo spalvų kodai
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LASF simbolių naudojimo taisyklių
Priedas Nr.3

LASF logotipo naudojimas su kitais logotipais (Taisyklių 34, 36 str.)

Viršutinė lapo dalis
FIA logotipa NEZ logotipas LASF logotipas FIA logotipas Kitos šalies ASF Logotipas(i) LASF Sporto šakos logotipas
Kitos šalies sporto šakos logotipas

Varžybų organizatoriaus logotipas

Tekstas
Varžybų pavadinimas
Gali būti talpinamas kairėje, centre ar dešinėje

A......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................Z
Apatinė lapo dalis
Rėmėjų logotipai

Varžybų logotipo naudojimas (Taisyklių 35 str.)

LASF logotipas
Su užrašu

Varžybų logotipas

LASF sporto šakos logotipas
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