Lietuvos automobilių sporto federacija
Drag komiteto susirinkimo protokolas
Protokolas Nr. 2016-02
2016-03-26
Kaunas

LASF Drag'o komiteto posėdis pradėtas 2016-03-26 d. 15:00 val. baigtas 2016-03-26 d. 18:00 val.,
Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune.
Dalyvavo: Drag'o komiteto pirmininkas Arūnas Gudonis, Andrius Tiknius, Andrius Efimenko, Jonas
Žydelis, Vaidas Morkūnas.
Taip pat dalyvavo: Gediminas Jarukas (VšĮ Sadegas).
Posėdžio pirmininkas –A.Gudonis.
Posėdžio sekretorius – A.Tiknius.
I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:
Siūlyta: patvirtinti darbotvarkę:
1. 2016 Drag reglamentas ir taisyklės.
2. Trasos paruošimas varžyboms ir jos licenzijavimas.
3. Kiek žmonių iš komiteto (ir ne tik) tūrėtų būti per renginį.
4. Trasos įspėjamieji ženklai.
5. Automobilių sportiniai techniniai pasai.
6. Teisėjo atlyginimas.
Balsuota: "Už"-vienbalsiai.
Nutarta: Patvirtinti Drag'o komiteto posėdžio darbotvarkę.
II. 1. Klausimas: 2016 Drag reglamentas ir taisyklės.
Siūlyta: Paskutinę reglamento redakciją tvirtinti iki 31.03.2016.
Balsuota: "Už"- vienbalsiai.
Nutarta: Paskutinę reglamento redakciją tvirtinti iki 31.03.2016.

2. Klausimas: Trasos paruošimas varžyboms ir jos licenzijavimas.
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Siūlyta: Būtina paruošti reikalavimus (taisykles) organizatoriui dėl trasos paruošimo varžyboms.
Laikydamasis reikalavimų organizatorius likus 1-2 dienoms iki varžybų paruošia trasą pagal keliamus
reikalavimus, tuomet iškviečia drag komiteto narį kuris atlieka apžiūrą vietoje ir tvirtina faktą apie
trasos atitikimą keliamiems reikalavimams (arba neatitikimą) ir informuoja SVO. SVO išduoda
licenziją trasai, gavęs patvirtinimą, kad trasa atitinka reikalavimus. Paruošti ir suformuluoti SVO
reikalavimo trasos patikrai tekstą.
Balsuota: "Už"-vienbalsiai.
Nutarta: Paruošti reikalavimus (taisykles) organizatoriui dėl trasos paruošimo varžyboms.
Laikydamasis reikalavimų organizatorius likus 1-2 dienoms iki varžybų paruošia trasą pagal
keliamus reikalavimus, tuomet iškviečia drag komiteto narį kuris atlieka apžiūrą vietoje ir
tvirtina faktą apie trasos atitikimą keliamiems reikalavimams (arba neatitikimą) ir informuoja
SVO. SVO išduoda licenziją trasai, gavęs patvirtinimą, kad trasa atitinka reikalavimus. Paruošti
ir suformuluoti SVO reikalavimo trasos patikrai tekstą.

3. Klausimas: Kiek žmonių iš komiteto (ir ne tik) tūrėtų būti per renginį.
Siūlyta: Techninėje komisijoje - 1 licencijuotas žmogus + 1 pagalbinis personalas;
Starto procedūroje - 1 žmogus turintis licenciją ir esantis varžybų komisaras, privaloma 1 kateogrijos
licencija;
Pituose - minimaliai 2 žmonės, tie patys kurie vykdė techninę komisiją, būtinai su patirtimi drago
sporte ir turintys teisėjų licencijas.
Trasos gale - reikalingas ekipažas sudarytas iš vieno trasos teisėjo su licencija ir vienos priešgaisrinės
tarnybos darbuotojo su apranga ir gesintuvais, budėti visų važiavimų metu.
Balsuota: "Už" - vienbalsiai.
Nutarta: Varžybų metu turi būti šis personalas: Techninėje komisijoje - 1 licencijuotas žmogus +
1 pagalbinis personalas; Starto procedūroje - 1 žmogus turintis licenciją ir esantis varžybų
komisaras, privaloma 1 kateogrijos licencija; Pituose - minimaliai 2 žmonės, tie patys kurie
vykdė techninę komisiją, būtinai su patirtimi drago sporte ir turintys teisėjų licencijas; Trasos
gale - reikalingas ekipažas sudarytas iš vieno trasos teisėjo su licencija ir vienos priešgaisrinės
tarnybos darbuotojo su apranga ir gesintuvais, budėti visų važiavimų metu.
4. Klausimas: Trasos įspėjamieji ženklai.
Siūlyta: Yra buvę atvejų kuomet į trasą išeina pašaliniai žmonės, niekuo nesusiję su varžybomis ir
kurie kelia pavojų sau ir varžybų dalyviams. Nutarta iškelti reikalavimą organizatoriui įrengti trasos
abiejuose pusėse kas 50 m ir galimose srauto vietose informacines lenteles su įspėjamuoju užrašu.
Balsuota: "Už" - vienbalsiai.
Nutarta: Nutarta iškelti reikalavimą organizatoriui įrengti trasos abiejuose pusėse kas 50 m ir
galimose srauto vietose informacines lenteles su įspėjamuoju užrašu.

	
  

2	
  

5. Klausimas: Automobilių sportiniai techniniai pasai.
Siūlyta: Iki 31.03.2016 būtina pabaigti paraiškos ir patikros pažymų formas D kategorijos sportiniam
pasui gauti. Informuoti visus dalyvius, kad išvengti nepasiruošusių dalyvių pirmo etapo metu.
Balsuota: "Už"- vienbalsiai.
Nutarta: Iki 31.03.2016 būtina pabaigti paraiškos ir patikros pažymų formas D kategorijos
sportiniam pasui gauti. Informuoti visus dalyvius, kad išvengti nepasiruošusių dalyvių pirmo
etapo metu.

6. Klausimas: Teisėjo atlyginimas.
Siūlyta: Organizatorius moka 50 eurų teisėjui už varžybų dieną. Dėl kitų išlaidų kaip kelionės,
apgyvendinimo, maitinimo ir kt. sumos, sprendžia kartu teisėjas su organizatoriumi.
Balsuota :"Už"- vienbalsiai.
Nutarta: Organizatorius moka 50 eurų teisėjui už varžybų dieną. Dėl kitų išlaidų kaip kelionės,
apgyvendinimo, maitinimo ir kt. sumos, sprendžia kartu teisėjas su organizatoriumi.

Drag'o komiteto pirmininkas Arūnas Gudonis

Posėdžio sekretorius Andrius Tiknius
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