LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 9
2017 m. lapkričio 9 d.
Drifto komiteto posėdis pradėtas 2017-11-09 d. 19:00 val., baigtas 22:00 val.
Dalyvavo: Komiteto pirmininkė Gabija Paukštytė, LASF Komiteto nariai: Darius Jurčiukonis
(organizatoriaus atstovas), Karolis Augustauskas (SVO atstovas), Egidijus Janavičius (techninių
reikalavimų atstovas), Vaiva Šlėderienė (teisėjų atstovas).
Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, VšĮ „Opijus“ direktorius
Linas Ramoška.
Posėdyje nedalyvavo: Emilija Paliulytė (sportininkų atstovas), Odeta Dubraitė (pirmininko
pavaduotoja).
Posėdžio pirmininkas: Gabija Paukštytė
Posėdžio sekretorius: Vaiva Šlėderienė
I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas.
SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:
1.1.   Preliminarios 2018 metų Drifto varžybų kalendoriaus datos;
1.2.   Reikalavimai STREET, SEMI-PRO, PRO lygos 2018 metų Drifto varžybų trasoms ir saugiam
varžybų pravedimui;
1.3. Automobilių techniniai reikalavimai 2018 metų STREET, SEMI-PRO, PRO Drifto lygoms;
1.4.   Kiti klausimai.
BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:
1.1.  Preliminarios 2018 metų Drifto varžybų kalendoriaus datos;
1.2.   Reikalavimai STREET, SEMI-PRO, PRO lygos 2018 metų Drifto varžybų trasoms ir saugiam
varžybų pravedimui;
1.3. Automobilių techniniai reikalavimai 2018 metų STREET, SEMI-PRO, PRO Drifto lygoms;
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1.4.   Kiti klausimai.
II. Dienotvarkės klausimų svarstymas.
1.1   Preliminarios 2018 metų Drifto varžybų kalendoriaus datos.
SVARSTYTA: Pagal LASF Sporto šakų komitetų darbo nuostatus komitetas: „1.15.10. atrenka
sporto šakos varžybų organizatorius ir teikia juos LASF Generaliniam sekretoriui sudaryti su jais
varžybų organizavimo sutartis“. Pagal 2017 metų Lietuvos drifto varžybų taisykles: „3.1.2. Pateiktos
organizatorių paraiškos vertinamos DK posėdžių metu, atsižvelgiant į kandidatų kompetenciją,
finansines galimybes, numatomą renginio vietą, trasos schemą, renginio koncepciją bei sugebėjimą
pravesti

drifto

varžybas.

3.1.3.1.

ankstesnių

3.1.3.2.

žinios apie drifto sportą bei kultūrą.“

renginių

3.1.3.
rengimas,

Kompetencijos
jų

saugumas,

kriterijai:
kokybė;

Pagal LASVOVT 13 str. 4 p.: „Atitinkamos sporto šakos Komitetas, gavęs paraišką Organizatoriaus
licencijai gauti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo, bet ne vėliau kaip likus
50 kalendorinių dienų iki varžybų pradžios, priima sprendimą tenkinti paraišką Organizatoriaus
licencijai gauti ar ją atmesti. Komitetas priimdamas sprendimą tenkinti paraišką Organizatoriaus
licencijai gauti privalo įvertinti visas realias kandidato į varžybų organizatorius galimybes:
finansines varžybų organizavimo ir pravedimo galimybes, turimus finansinius įsiskolinimus,
kompetenciją (atsižvelgiant į organizatoriaus per praėjusį sezoną vykdytų renginių stebėtojo ataskaitas,
gautus skundus ir kt.) ir kitas svarbias (pvz. pakartotinai daro pažeidimus, pažeidimų negalima pašalinti
per protingą terminą ir pan.) aplinkybes. Komitetas priimdamas paraišką Organizatoriaus licencijai
gauti, gali pareikalauti pateikti ir papildomų duomenų, įrodančių kandidato į varžybų organizatoriaus
finansinę padėti ir galimybes, jo kompetenciją ir kita ir /arba nustatyti komiteto nutarimu depozito
sumą, kuri, neįvykdžius LASVOVT ir varžybų organizavimo sutartyje numatytų sąlygų, būtų
negrąžinama ir iš jos išskaičiuojamos baudos už įsipareigojimų nevykdymą. Depozitinė suma varžybų
organizatoriui grąžinama/grąžinama dalis/negrąžinama po varžybų aptarimo, praėjus ne daugiau kaip
20 kalendorinių dienų varžyboms pasibaigus, atitinkamos sporto šakos komitete, atsižvelgiant į
stebėtojų ataskaitas (jei stebėtojas varžybose buvo) ir/arba generalinio sekretoriaus ataskaitą apie
LASVOVT ir Organizatoriaus sutarties vykdymą. Jei Komitetas laiku negrąžina depozito, depozitas,
remiantis 13 str. 4 p. procedūra, vienašališkai grąžinamas LASF Generalinio sekretoriaus sprendimu.“
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Komitete aptartos pateiktos organizatorių paraiškos dėl 2018 metų Drifto varžybų pravedimo.
Paraiškos buvo vertinamos atsižvelgiant į nustatytus kriterijus, į kuriuos įeina ir renginių reklama,
renginio dalyvių ir žiūrovų atsiliepimai, drifto kultūros auginimas, tvarkingų varžybų organizavimui
privalomų dokumentų pateikimo ypatumai, kt.
Svarstyta, kad atskirų etapų organizatorių gali būti daugiau nei vienas ir atskirus etapus galėtų
organizuoti skirtingi organizatoriai. Taip pat aptarta, kad drifto sportui naudingiau būtų turėti daugiau
jungtinių etapų su kitomis lygomis ar renginiais, kuo didesnė reklaminė sklaida (tai aptarta ir
susitikimo su bendruomene metu). Pagal gautas organizatorių paraiškas sudėliotas preliminarus
varžybų kalendorius, vėliau turi būti tikslintinas:
2018 m. LIETUVOS DRIFTO KALENDORIUS
PRO ČEMPIONATAS
Etapas

Data

1

2018-05-04/06

2

2018-06-08/09

3

2018-06-29/30

4
5
6

2018-07-19/20
arba 2018-07-26/27
2018-08-24/26
2018-09-15/16
arba 2018-09-08/09

Organizatorius
Latvija (kontaktinis asmuo
Eline Berke)
VšĮ „Opijus“
EST (kontaktinis asmuo
Kristjan Sallu Salmre)

Vieta
Latvija

Papildomos varžybos
Pro, Semi-pro ir street,
BDC?

Kačerginė

Kartu su Semi-pro

Estija

Kartu su BDC
Kartu

su

žiedinėmis

VšĮ „Promo Events“

Palanga

Telšių BMW klubas

Telšiai

Kartu su Semi-pro

VšĮ „Opijus“

Kačerginė

Kartu su BDC

lenktynėmis

* MB Renkinas paraiškos neatsiuntė, nenurodė prašymo papildomai laukti dėl birželio mėn. renginio.
Slalomo akademijos paraiška atmesta, argumentuojant patirties trūkumu, lyginant su kitais
organizatoriais, todėl siūlytina rengti Street lygą, kad galėtų pasisemti patirties ir užaugti. Detalesnė
pastaba žemiau.
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2018 m. LIETUVOS DRIFTO KALENDORIUS
SEMI - PRO LYGOS PIRMENYBĖS
Etapas

Data

1

2018-05-04/06

2

2018-05-19

3

2018-06-08/09

4

Organizatorius
LV

Latvija

2018-07-14/15

4b

2018-07-14/15

5

2018-08-11

6

2018-08-25/26

Papildomos varžybos
Pro, Semi-pro ir street,
BDC?

Kačerginė

Kartu

(vidinė)

lenktynėmis

VŠĮ „Opijus“

Kačerginė

Kartu su Pro

VŠĮ „Greičio spektras“1

Druskininkai

Kartu su Street

VŠĮ „Fast Lap Events“

2018-06-30/01

Vieta

VŠĮ „Opijus“
VŠĮ „Fast Lap Events“
Telšių BMW klubas

Šiaulių
autodromas

su

žiedinėmis

Galbūt kartu su Street

Kačerginė

Kartu

su

(vidinė)

lenktynėmis

Telšiai

Karto su Pro

žiedinėmis

2018 m. LIETUVOS DRIFTO KALENDORIUS
STREET LYGOS PIRMENYBĖS
Etapas

Data

1

2018-05-04/06

LV

Latvija

2

2018-06-02/03

VŠĮ „Greičio spektras“

Vilnius

Graičiūno g.

VŠĮ „Greičio spektras“1

Druskininkai

Kartu su Street

3

2018-06-30/07-01
2018-07-14/15

Organizatorius

Vieta

Papildomos varžybos
Pro, Semi-pro ir street,
BDC?

3b

2018-07-06/07

VŠĮ „Opijus“

Šiauliai

4

2018-07-28/29?

VŠĮ „Greičio spektras“

Vilnius

Graičiūno g.

5

2018-08-05?

VšĮ „Nacionalinis žiedas“?

Kačerginė?

?

6

2018-09-23?

?Slalomo akademija2

Kaunas

1

– gali organizuoti Semi-PRO 2 etapus (vieną iš jų jungtinį etapą su STREET lyga, Druskininkuose) ir
STREET 3 etapus (vienas iš jų Graičiūno g., Vilnius). Visų etapų datos dar yra derinamos.
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– norėtų suorganizuoti 2018 m. Lietuvos drifto PRO ir/arba Semi-PRO etapą. Preliminari vieta –
Kaunas, tačiau įvertinus patirties stoką organizuojant drifto varžybas siūlome organizuoti STREET lygos
varžybas.
VšĮ „D 1 Sport“ norėtų organizuoti 5 Street lygos etapus. Šis pasiūlymas laikinai nesvarstomas,
atsižvelgiant į kompetenciją, šių metų patirtį bei lyginimą su kitais organizatoriais. Jeigu liks laisvų
vietų, tuomet priimti pasiūlymą.
SIŪLYTA: Pabaigti derinti datas su organizatoriais ir patikslinti preliminarias 2018 metų Drifto varžybų
datas iki 2017-11-25.
BALSUOTA: Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUSPRĘSTA: Pabaigti derinti datas su organizatoriais ir patikslinti preliminarias 2018 metų
Drifto varžybų datas iki 2017-11-25.
1.2   Reikalavimai STREET, SEMI-PRO, PRO lygos 2018 metų Drifto varžybų trasoms ir
saugiam varžybų pravedimui;
SVARSTYTA: SVO atstovas Karolis Augustauskas pateikė reikalavimų STREET, SEMI-PRO,
PRO lygos 2018 metų Drifto varžybų trasoms ir saugiam varžybų pravedimui projektą ir glaustai
pristatė kai kuriuos naujai aprašytus reikalavimus:
Jei trasoje ar automobilių judėjimo trajektorijoje yra komunikacijų ar lietaus nubėgimo šulinių
dangčių, privaloma juos privirinti arba keisti trasos konfigūraciją ir judėjimo trajektoriją;
Trasos ribos turi būti aiškiai pažymėtos, nuplaunamais baltais dažais, dalis trasos gali būti
pažymėta pilonais, arba dažytas box’as nuplaunamais dažais;
Atsižvelgiant į trasos ilgį ir sudėtingumą tikslus medicininės pagalbos brigadų skaičius,
sudėtis ir įrangos komplektacija nustatoma ir suderinama tvirtinant konkretų varžybų Saugos planą
SVO komitete, tačiau medicininės pagalbos brigadų skaičius negali būti mažesnis kaip 1 brigada;
Įranga kuro pildymo zonose: Kuro pildymo zonose turi būti bent du 6 kg gesintuvai vienai
zonai, arba trys (minimumas 4 kg gesinimo masės). Draudžiama kurą sandėliuoti aikštelėse, jei tai
nenumatyta konkrečių varžybų taisyklėse. Privalomi du paklotai po automobiliais (pakloto dydis –
pilnas automobilio dydis), kuro užpylimo zona turi būti pažymėta ženklu aiškiai įskaitomu, minimalus
dydis 40x40cm;
Parkuose ir aikštelėse, kuriomis naudojasi lenktyniaujantys automobiliai ar pagalbinės
transporto priemonės, bei atliekami mechaniniai remonto darbai, turi būti pakankamas nešiojamų
gesintuvų kiekis (ne mažiau kaip vienas 4 kg gesintuvas kas 50 m.), kuriuos būtų lengva pasiekti. Jie
turi būti pažymėti ženklais raudona „F“ raidė 70 cm baltame apskritime su raudonu apvadu ir iškelti ne
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mažiau kaip 1,50 m aukštyje. Arba kiekviename dalyvių parko box’e po vieną gesintuvą (minimumas 4
kg gesinimo masės) – rūpinasi dalyviai.
Pristatyta buvo ir privalomi drifto varžybų oficialus asmenys ir jų pareigos bei komunikacija. Aiškiai
aprašyta drifto komiteto pareiga konsultuoti dėl drifto sporto šakos varžybų organizavimo ir dokumentų
paruošimo klausimais ne tik organizatorių, bet ir varžybų vadovą.

SIŪLYTA: Parengtam reglamentui iš esmės pritarti ir siūlymų daugiau neteikti, tačiau
pasikonsultuoti su teisėjų komitetu dėl sporto komisaro pareigybės ir atsižvelgti į jų siūlymą.
BALSUOTA: Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUSPRĘSTA: Pasikonsultuoti su teisėjų komitetu dėl sporto komisaro pareigybės ir
atsižvelgti į jų siūlymą.
1.3   Automobilių techniniai reikalavimai 2018 metų STREET, SEMI-PRO, PRO Drifto
lygoms.
SVARSTYTA: Techninių reikalavimų atstovas Egidijus Janavičius parengė 2018 m. Drifto
STREET (DCC), SEMI-PRO (DCB) ir PRO (DCA) grupių automobilių techninių reikalavimų
projektus kurie reglamentuoja oficialių treniruočių, kvalifikacinių važiavimų, bei lenktynių metu drifto
automobilio komplektaciją ir taikomus reikalavimus. Techninių reikalavimų projektai pateikti
susipažinimui ir pastabų teikimui.
SIŪLYTA: Komiteto nariams detaliau susipažinti su pateiktais techninių reikalavimų projektais ir
pateikti pastabas bei pasiūlymus iki lapkričio 14 d.
BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.
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NUSPRĘSTA: Detaliau susipažinti su pateiktais techninių reikalavimų projektais ir pateikti
pastabas bei pasiūlymus iki lapkričio 14 d.
1.4   Kiti klausimai.
SVARSTYTA: Gabija pristatė esamo reglamento diskutuotinus klausimus.
SIŪLYTA: Išdiskutuoti, kad reglamento rengimo procesas būtų sklandesnis. Vyko diskusijos,
reglamentas bus koreguojamas atsižvelgiant į išvadas.
BALSUOTA: Vienbalsiai pasiūlymui pritarta.
NUSPRĘSTA. Reglamento projektą pristatyti artimiausiu metu.

Iš viso protokolo lapų: 5 (penki).

Posėdžio pirmininkas Gabija Paukštytė
Posėdžio sekretorius Vaiva Šlėderienė
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