
Lietuvos automobilių sporto federacijos 

Drifto komiteto virtualaus posėdžio  

PROTOKOLAS Nr. DRIFT16-05 

2016-08-05 

Posėdis pradėtas 2016-08-05 d. 15:00 val., baigtas 20:30 val. 

Dalyvavo komiteto nariai: pirmininkas Linas Ramoška, Paulius Piščikas, Gabija 
Paukštytė, Giedrius Dagilis, Šarūnas Malinauskas. 

Posėdžio pirmininkas: Linas Ramoška. 

Posėdžio sekretorius: nerenkamas. 

 

I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas. 

SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę: 

1.1. Dėl Autoplius Lietuvos drifto čempionato (toliau – LDČ) etapų skaičiaus. 

1.2. Dėl 1006 km lenktynių metu vykusio LDČ etapo prizinio fondo. 

1.3. Dėl paramos paskutiniam LDČ etapui. 

1.4. Dėl LDČ 2016 m. metinės įskaitos. 

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai. 

NUTARTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę: 

1.1. Dėl LDČ etapų skaičiaus. 

1.2. Dėl 1006 km lenktynių metu vykusio LDČ etapo prizinio fondo. 

1.3. Dėl paramos paskutiniam LDČ etapui. 

1.4. Dėl LDČ 2016 m. metinės įskaitos. 

II. Dienotvarkės klausimų svarstymas. 

1.1. Dėl LDČ etapų skaičiaus. 



2016 m. turėjo įvykti 5 LDČ etapai, tačiau dėl kai kurių organizatorių atsisakymo 
organizuoti, įvyko trys. Siūlau ketvirtuoju ir finaliniu etapu laikyti „Braliukų mūšį“, kuris įvyks 
2016-09-02 – 2016-09-03, nebandant surengti dar vieno etapo. 

SIŪLYTA: Patvirtinti, kad 2016 m. LDČ sudaro 4 etapai ir finalinis LDČ etapas bus „Braliukų 
mūšis“. 

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai. 

NUSPRĘSTA: 2016 m. LDČ sudaro 4 etapai ir finalinis LDČ etapas bus „Braliukų mūšis“. 

 

1.2. Dėl 1006 km lenktynių metu vykusio LDČ etapo prizinio fondo. 

Pagal 2016 metų Lietuvos Drifto Čempionato (LDČ) PRO klasei ir Lietuvos Drifto 
pirmenybių (LDP) SEMI-PRO ir STREET klasėms reglamentą ir taisykles 30 EUR nuo 
kiekvieno užsiregistravusio vairuotojo tam etapui skiriama sezono apdovanojimams. Per 1006 
km lenktynių metu vykusį LDČ etapą, startinis mokestis buvo 60 EUR. Tai reiškia, kad pusė 
sumos skiriama sezono apdovanojimams, o likusi dalis dalinasi organizatoriui ir dalyvių etapo 
priziniam fondui. Kadangi vykęs etapas turėjo trūkumų, siūlau atsisakyti 30 EUR įnašo nuo 
kiekvieno startinio ir juos paskirti etapo priziniam fondui. 

SIŪLYTA: Atsisakyti 30 EUR įnašo nuo kiekvieno startinio ir juos paskirti etapo priziniam 
fondui. 

BALSUOTA: „Už“ – 4, „prieš“ – 1. 

NUTARTA: Atsisakyti 30 EUR įnašo nuo kiekvieno startinio ir juos paskirti etapo priziniam 
fondui. 

	   	  

1.3. Dėl paramos paskutiniam LDČ etapui. 

Siūlau finaliniam LDČ etapui skirti 1000 EUR paramą iš „Autoplius“ šiemet gautos 
paramos Drift‘o komitetui (viso: 2300 EUR), siekiant pagerinti būsimo renginio kokybę. Po 
įvykusio LDČ etapo ir dalyvių kritikos akivaizdu, kad būsimas etapas turi būti daug geresnės 
kokybės. Paramos skyrimas finalinio LDČ etapo organizatoriui taip pat atitiktų ir remėjo 
„Autoplius“ lūkesčius. Drift‘o komitetas iš praeitų metų turi apie 5000 Eur nepanaudotos 
paramos, kurios užteks apdovanojimų vakarui ir taurėms. 

Linas Ramoška nuo balsavimo susilaiko, nes tai tiesiogiai liečia jo įmonę. 

SIŪLYTA: Finaliniam LDČ etapui skirti 1000 EUR paramą iš „Autoplius“ šiemet gautos 
paramos Drift‘o komitetui, siekiant pagerinti būsimo renginio kokybę.  



BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai. 

NUSPRĘSTA: Finaliniam LDČ etapui skirti 1000 EUR paramą iš „Autoplius“ šiemet gautos 
paramos Drift‘o komitetui, siekiant pagerinti būsimo renginio kokybę 

 

1.4. Dėl LDČ 2016 m. metinės įskaitos. 

Pagal 2016 metų Lietuvos Drifto Čempionato (LDČ) PRO klasei ir Lietuvos Drifto 
pirmenybių (LDP) SEMI-PRO ir STREET klasėms reglamentą ir taisykles „sezono taškai ir 
lentelės pozicija nustatoma sumuojant atskirų etapų tašus, neskaičiuojamas vieno etapo 
blogiausias rezultatas“. Kadangi 2016 m. sezoną sudarys tik 4 Pro klasės etapai, nors buvo 
numatyti 6, siūlau metinę įskaitą skaičiuoti iš visų etapų taškus, taip pat ir blogiausio rezultato. 

SIŪLYTA: 2016 m. sezono Pro klasės metinę įskaitą skaičiuoti iš visų keturių etapų taškų. 

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai. 

NUSPRĘSTA: 2016 m. sezono Pro klasės metinę įskaitą skaičiuoti iš visų keturių etapų taškų. 

	  

Iš viso protokolo lapų: 3 (trys). 

	  

	  

Posėdžio pirmininkas Linas Ramoška 


