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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

 DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 1 
2018 m. vasario 22 d. 

Drifto komiteto posėdis pradėtas 2018-02-22 d. 19:00 val., baigtas 20:20 val., LASF 
patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas. 

 
Dalyvavo:  l.e.p. komiteto pirmininkė/Gen.sekretorė Renata Burbulienė- RB, Emilija Paliulytė-
EP (sportininkų atstovas), Darius Jurčiukonis-DJ (organizatorių atstovas), Karolis Augustauskas-
KA (SVO atstovas), Egidijus Janavičius –EJ (techninių reikalavimų atstovas), Vaiva Šlėderienė –
VŠ (teisėjų atstovas). 
Taip pat dalyvavo: LASF viceprezidentas Jonas Dereškevičius. 
 
Posėdžio pirmininkė ir sekretorė: Renata Burbulienė 
 
I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas. 
 

SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę: 
 

1. Komiteto narių rinkimai (Pirmininko, pavaduotojo); 
2. Pro, Semi-pro, street lygų situacija su dalyviais; 
3. Pro, Semi-pro, street lygų situacija su organizatoriais; 
4. 2018 metų sezono dokumentacijos apžvalga; 
5. Drifto bendruomenės susirinkimo sušaukimo datos paskelbimas. 

 
BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai. 
 
NUTARTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę: 

1. Komiteto narių rinkimai (Pirmininko, pavaduotojo); 
2. Pro, Semi-pro, street lygų situacija su dalyviais; 
3. Pro, Semi-pro, street lygų situacija su organizatoriais; 
4. 2018 metų sezono dokumentacijos apžvalga; 
5. Drifto bendruomenės susirinkimo sušaukimo datos paskelbimas. 
 

II. Dienotvarkės klausimų svarstymas. 
 
1.   Komiteto narių rinkimai (Pirmininko, pavaduotojo) 

SVARSTYTA: Komiteto nariai svarstė, kas galėtų užimti pirmininko vietą, dėl asmeninių 
priežasčių atsistatydinus Gabijai Paukštytei, kuri išvyko gyventi ir dirbti į Norvegiją. Nors 
apie tai buvo pranešta Facebook drift grupėje, tačiau norinčių eiti komiteto pirmininko 
pareigas neatsirado. RB pasiūlė pirmininkės postą užimti Emilijai Paliulytei, tačiau Emilija 
taip pat negali tam skirti laiko, kadangi išsikraustė gyventi į Londoną. Pagal LASF Įstatus 
išrinktas komiteto pirmininkas pasirenka ir pirmininko pavaduotoją. Įstatų nustatyta tvarka, 
rinkimus į LASF Drifto komiteto pirmininko poziciją paskelbs LASF Taryba. Šis rinkimų 
skelbimas bus išsiųstas visiems Drift sporto šakos nariams ir Facebook drift grupėje. 
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Klausimas informacinio pobūdžio pereita prie sekančio. 
 

2.   Pro, Semi-pro, street lygų situacija su dalyviais; 
 

SVARSTYTA: Komitete aptarta situacija su dalyviais visose lygose. EJ informavo, kad pagal 
gaminamų sportinio automobilio techninių pasų kiekį ir užklausas matosi, kad sportininkai 
sezonui ruošiasi. EP taip pat informavo, kad ir šiek tiek pabyrėjus Pro lygos dalyviams Pro lyga 
tikrai vyks ir susidarys reikiamas kiekis dalyvių, nes žada dalyvauti ir prisijungti užsienio šalių 
sportininkai. Todėl grėsmių, kad kurioje nors Drift lygoje nesusirinks dalyvių EP nemato. 
 

Klausimas informacinio pobūdžio pereita prie sekančio. 
 
3.   Pro, Semi-pro, street lygų situacija su organizatoriais; 

 
SVARSTYTA: Komitete aptarta situacija su organizatoriais visose lygose. DJ įpareigotas 
susisiekti su organizatoriais, kurie buvo patvirtinti komitete ir pareiškė norą organizuoti 
varžybas 2018 m. Taip pat nuspręsta sušaukti susirinkimą su organizatoriais ir aptarti svarbius 
klausimus. 
RB taip pat paminėjo, kad LASF turi kontaktus radijo stočių, kurios norėtų kviestis į svečius 
organizatorius ir pralošti bilietus į renginius, tuo pačiu informuojant apie patį renginį, taip pat 
LASF Facebook paskyroje visuomet dalinasi informacija apie renginius, taip pat turi palankias 
sąlygas ir nuolaidas „Keturi ratai“ žurnale. Todėl organizatoriams siūlo pasinaudoti LASF ir 
jos partnerių sklaidos kanalais pritraukiant dalyvius ir žiūrovus, šiais klausimais reiktų kreiptis 
ir derintis su LASF Rinkodaros vadove Inga Juškevičiūte dėl išsamesnės informacijos. 

 
Klausimas informacinio pobūdžio pereita prie sekančio. 
 
4. 2018 metų sezono dokumentacijos apžvalga; 
 
SVARSTYTA: 2018 metų varžybų reglamentai yra paruošti. Vis dar trūksta teisėjavimo 
taisyklių. 
SIŪLYTA: LASF žmogiškaisiais ištekliais išversti latvių teisėjavimo taisykles ir duoti jas 
peržiūrėti ir adaptuoti Drifto teisėjams ir ilgametę patirtį turintiems sportininkams, kad galėtų 
pateikti pastabas ir pasiūlymus. Tuomet komitetui viską peržiūrėjus ir suredagavus priimti 
teisėjavimo taisykles 2018 m. sezonui. 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
NUTARTA: pasitelkiant LASF administracijos pagalba iš anglų kalbos išversti į lietuvių k. 
latvių teisėjavimo taisykles ir teikti jas peržiūrėti bei adaptuoti Drifto teisėjams ir ilgametę 
patirtį turintiems sportininkams. Gavus pasiūlymus ir pastabas iki galo suredaguoti 
teisėjavimo taisykles ir priimti Drift komitete. 
 
5. Drifto bendruomenės susirinkimo sušaukimo datos paskelbimas. 
SVARSTYTA: Kadangi sezonas jau artėja, svarstoma sušaukti organizatorių ir bendruomenės 
susirinkimą ir aptarti aktualius klausimus: Techninių reikalavimų, kalendoriaus ir organizatorių 
pristatymo, sportininkams aktualūs klausimai ir kita.  
SIŪLYTA: Sušaukti Drifto Pro, Semi-pro ir street lygų patvirtintus kalendoriuje organizatorius 
bei šių lygų sportininkus į susirinkimą su LASF Drifto komitetu. Planuojamas susirinkimų laikas 
adresu Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, 129 Kaunas. 
Kovo 15 d. 
18.30 val. Susitikimas su organizatoriais 



 3 

19.30 val. Susitikimas su Pro ir Semi-pro lygų sportininkais 
20.10 val. Susitikimas su street lygos sportininkais 
 
BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
NUTARTA: Sušaukti Drifto pro, Semi-pro ir street lygų patvirtintus kalendoriuje organizatorius 
bei šių lygų sportininkus į susirinkimą su LASF Drifto komitetu. Planuojamas susirinkimų laikas 
adresu Kauno technikos kolegija, Tvirtovės al. 35, 129 auditorija, Kaunas. 
18.30 val. Susitikimas su organizatoriais; 
19.30 val. Susitikimas su Pro ir Semi-pro lygos sportininkais; 
20.10 val. Susitikimas su street lygos sportininkais. 

 
Iš viso protokolo lapų: 3 (trys). 

 
Renata Burbulienė Posėdžio pirmininkė-sekretorė 

 


