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Lietuvos automobilių sporto federacija 
Drag komiteto posėdžio 

 Protokolas Nr. 2018-09-06 
2018-09-06 

 
  

Kaunas 
 
 

LASF Drag'o komiteto posėdis pradėtas 2018-09-06 d. 18:00 val. baigtas 2018-09-06 d. 21:00 
val., Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Savanorių pr. 56, Kaune. 

Dalyvavo: Drag'o komiteto nariai: Andrius Tiknius, Andrius Efimenko, Vaidas Morkūnas, Aivaras 
Rudzis, Gintautas Laukys ir komiteto pirmininkas Jonas Žydelis. 

 
Taip pat dalyvavo: Generalinė sekretorė Renata Burbulienė, Organizatoriaus atstovė Marta 
Benetytė. 

 
Posėdžio pirmininkas ir sekretorius –J.Žydelis. 

 
 
I.  Darbotvarkė: 

 
1. Klaipėdos dragas ( organizatorius Karolis Sujatovas); 
2. KDRT dragas Nidos oro uoste. Papildomų nuostatų tvirtinimas;  
3. DragFest.LT čempionato 6 etapas 2018 09 15-16; Einamieji klausimas, papildomų nuostatų 
pateikimas; 
4. SVO reglamento klausimai: numatomi darbai ir terminai; 
5. 2019 m. Reglamentai ir etapai: numatomos kryptys, darbų atlikimo terminai; 
6. Susitikimo su drag bendruomene data; 
7. Sezono uždarymo/apdovanojimų vakaro data; Organizacinis komitetas; 
8.  A.Tikniaus įspūdžiai ir informacijos pasidalinimas po komandiruotės į FIA drag komisijos 
susitikimą Amerikoje.  

II.  Eiga: 

1.   Klaipėdos dragas (organizatorius Karolis Sujatovas). 

Svarstyta: Šio etapo organizatorius  buvo žadėjęs, kad taps LASF nariu ir organizuos varžybas pagal 
visas Drag taisykles. Jis buvo kelis kartus informuotas Gen. sekretorės apie rengiamą posėdį ir laukiama 
jo atvykstant. Organizatorius į posėdį neatvyko, todėl klausimas svarstytas nebuvo. Išsakyta nuomonė 
apie šio Organizatoriaus įvykusias varžybas t.y., kad filmuotoje medžiagoje matosi akivaizdūs saugumo 
pažeidimai. 

Nutarta: Pereiti prie antro darbotvarkės klausimo.  

 

2.   KDRT dragas Nidos oro uoste. Papildomų nuostatų tvirtinimas. 

Svarstyta: Buvo iškeltas klausimas dėl stabdymo kelio pakankamumo. Kadangi ribojamas trasos 
įveikimo laikas t.y. nemažiau 11 sek., tai nuspręsta kad stabdymo kelias turėtų būti pakankamas sustoti. 
Išsakyti nuogąstavimai dėl aplinkosauginių reikalavimų , nes oro uostas randasi regioniniam parke. 
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Balsuota: Už: vienbalsiai. 

Nutarta: Tvirtinti KDRT Nidos oro uoste papildomus nuostatus.  

 
3.  DragFest.LT čempionato etapas 2018 09 15-16; Einamieji klausimas, papildomų nuostatų 

pateikimas. 

Svarstyta: MB Renkinas atstovas Aivaras Rudzis pristatė einamuosius DragFest etapo 
klausimus. Komitetą informavo kokių šalių etapai vyks, kokia bus preliminari dienotvarkė, kas 
teisėjaus varžyboms (estų teisėjų komanda) ir vykdys laiko matavimą. Papildomus nuostatus 
įsipareigojo pateikti iki 2018 09 07 dienos. 

Nutarta: Pereiti prie sekančio klausimo. 

 
4. SVO reglamento klausimai: numatomi darbai ir terminai.  

Svarstyta: Aptartas SVO reglamento priedas ir kokios problemos kyla jį taikant: 

1.   Apibrėžti PIT/Paddock sąvokas. 

2.   Koreguoti reikalavimus trasoms, nes net Kazlų Rūdos oro uostas atitinka ne visus reikalavimus. 

3.   Numatyti reikalavimus B ir C lygos drago trasoms. 

Numatytas terminas iki 2018 10 01. 

Balsuota: Už: vienbalsiai. 

Nutarta: Peržiūrėti ir koreguoti SVO reglamento priedą.  
 
5. 2019 m. Reglamentai ir etapai: numatomos kryptys, darbų atlikimo terminai. 

Svarstyta: Diskutuota kokius pakeitimus reiktų atlikti 2019 m. reglamente ir techniniuose 
reikalavimuose. Iškeltos tokios probleminės vietos: 

1.   Klasių pavadinimai. Siūlyta peržiūrėti ir koreguoti pavadinimus, kurie gali būti panašūs į 
tarptautines drago klases, tačiau jų neatitinka. 

2.   Dalyvių startiniai numeriai. Siūlyta atsisakyti esamos numeracijos sistemos ir nekoduoti 
klasės numeryje. O dalyviams siūlyti rezervuotis sau pastovų numerį visam sezonui. 

3.   Klasių skaičius. Iškelta mintis, kad nesant pakankamai dalyvių reiktų mažinti klasių skaičių. 
Tačiau nuspręsta didelių pakeitimų su klasėmis nedaryti 2019 m. sezone. 

4.   Startinių mokesčių dydis pagal klases. Siūlyta reglamente apibrėžti skirtingus mokesčius 
skirtingoms klasėms. 

 

Nutarta: Sulaukti susitikimo su bendruomene ir išklausyti jų nuomonės kokie yra keistini dalykai, tačiau 
vadovautis nuostata, kad 2019 m. reglamente daryti tik minimalius pakeitimus.  

 
6. Susitikimo su drag bendruomene data. 

Svarstyta: Susitikimą su bendruomene daryti 2018 09 27 Kaune. 

Balsuota: „Už“ – vienbalsiai.  
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Nutarta: Susitikimą su bendruomene daryti 2018 09 27 Kaune.  

 
7. Sezono uždarymo/apdovanojimų vakaro data; Organizacinis komitetas. 

Svarstyta: Aivaras Rudzis išsakė nuomonę, kad apdovanojmų vakarą galima organizuoti Raseiniuose, L 
klubo patalpose. Taip pat pasisiūlė būti atsakingu už organizavimą. 

Balsuota: „Už“ – vienbalsiai.  

Nutarta: Apdovanojimų vakarą daryti Raseiniuose, paskirti atsakingu Aivarą Rudzį. Datą paskelbti po 
paskutinio etapo.  

 
8. A.Tikniaus įspūdžiai ir informacijos pasidalinimas po komandiruotės į FIA drag komisijos 
susitikimą Amerikoje; 
 

A.Tiknius pateikė ataskaitą, apie savo apsilankymą SFI Foundation, NHRA drag etape.  
 
 
 
Posėdis paskelbtas baigtu. 

 
 
 

Posėdžio  pirmininkas ir sekretorius  

 Jonas Žydelis 
 
 

 


