
 1 

 
 
 

 
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

 DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 3 
2018 m. 04 mėn. 16 d. 

Drifto komiteto posėdis pradėtas 2018-04-16 d. 19:00 val., baigtas 21:00 val., LASF 
patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas. 

 
Dalyvavo:  komiteto pirmininkas Andrius Burkša-AB, Darius Jurčiukonis-DJ (organizatorių 
atstovas), Vaiva Šlėderienė –VŠ (teisėjų atstovas), Emilija Paliulytė-EP (sportininkų atstovas, 
virtualiai), Egidijus  Janavičius-EJ (techninių  reikalavimų  atstovas), LASF generalinė sekretorė 
Renata Burbulienė-RB. 

 
 
Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Andrius Burkša 
I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas. 
 

SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę: 
 
1. Pirmininko supažindinimas su komiteto narių atsakomybėmis. 
2. Techninio reglamento pataisų svarstymas. 
3. Pirmasis street etapas: kada, kur, kas organizuos? 
4. Teisėjai: a) pastovūs teisėjai varžyboms (pro, semi, street) b) teisėjų licencijos c) 

teisėjavimo taisyklės 
5. Komunikacijos su visuomene didinimas: straipsniai, naujienos ir t.t. Kaip tai įgyvendinti? 

Atsakingas žmogus. 
6. Kiti einamieji klausimai 

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

1. Pirmininko supažindinimas su kiekvieno komiteto nario atsakomybėmis. 
2. Techninio reglamento pataisų svarstymas. 
3. Pirmasis street etapas: kada, kur, kas organizuos? 
4. Teisėjai: a) pastovūs teisėjai varžyboms (pro, semi, street) b) teisėjų licencijos c) 

teisėjavimo taisyklės 
5. Komunikacijos su visuomene didinimas: straipsniai, naujienos ir t.t. Kaip tai įgyvendinti? 

Atsakingas žmogus. 
6. Kiti einamieji klausimai 
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II. Dienotvarkės klausimų svarstymas. 
 

1. Pirmininko supažindinimas su komiteto narių atsakomybėmis. 

Susipažinimas įvyko, atsakomybės buvo aptartos. 

 
2. Techninio reglamento pataisų svarstymas 
SVARSTYTA: Egidijaus Janavičiaus pateikti pakeitimai techniniuose reglamentuose. 
BALSUOTA: Už – vienbalsiai 
NUTARTA: Pakeitimai nebuvo esminiai. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į sportininkų 
komentarus. Nutarta įkelti reglamentą į LASF puslapį (pakeitimai pažymėti raudonai, sena 
informacija išbraukta) 
 
3. Pirmasis street etapas: kada, kur, kas organizuos? 

SVARSTYTA: Pirmojo street etapo klausimai. 
BALSUOTA: Už – vienbalsiai 
NUTARTA: Organizuoti street etapą Latvijoje (05.05-05.06), kartu su kitų lygų 
pirmuoju etapu. 
 

4. Teisėjai: a) pastovūs teisėjai varžyboms (pro, semi, street) b) teisėjų licencijos c) 
teisėjavimo taisyklės 
BALSUOTA: Už – vienbalsiai 
NUTARTA: a) pasidaryti pastovių teisėjų (fakto, trasos ir kt.) sąrašą b) peržvelgti esamų 
teisėjų licencijas, numatyti naujų teisėjų licencijų išdavimą c) paruošti teisėjavimo 
taisykles. 
 

5. Komunikacijos su visuomene didinimas: straipsniai, naujienos ir t.t. Kaip tai 
įgyvendinti? Atsakingas žmogus. 
SVARSTYTA: didinat sporto šakos žinomumą reikalinga informacijos sklaida: 
komunikacija, straipsnių rašymas ir t.t. Buvo svarstoma pasitelkti LASF esantį etatą, 
kuris dirba ties šiais klausimais.  
NUTARTA: šiuo metu LASF laisvų resursų nėra, o komunikacija ir straipsnių rašymas 
galėtų būti tik mokamas. Drift komitete šiuo metu tam lėšų nėra. Taigi nutarta ieškoti kitų 
būdų. 
 

6. Kiti einamieji klausimai 
Nenumatyta 
 
 
 

 
Iš viso protokolo lapų: 2 (du). 

 
Komiteto pirmininkas Andrius Burkša 

 


