LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 4
2017 m. rugsėjo 7 d.
Drifto komiteto posėdis pradėtas 2017-09-07 d. 19:00 val., baigtas 2017-09-07 d. 21:00
val.
Dalyvavo: pirmininkė Gabija Paukštytė, pirmininkės pavaduotoja Odeta Dubraitė, Emilija
Paliulytė (sportininkų atstovas), Darius Jurčiukonis (organizatorių atstovas), Karolis Augustauskas
(SVO atstovas), Egidijus Janavičius (techninių reikalavimų atstovas), Vaiva Šlėderienė (teisėjų
atstovas).
Taip pat dalyvavo (ne komiteto nariai): LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė,
Posėdžio pirmininkė: Gabija Paukštytė
Posėdžio sekretorė: Odeta Dubraitė
Kvorumas yra.

I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas.
SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:
1.1 Dėl VšĮ „Opijus“ pateikto rašto aptarimo, kuriuo pranešama apie Drifto
čempionato VI etapo atšaukimą.
1.2 Dėl Drifto Pro lygos čempionato etapų kiekio.
1.3 Dėl š. m. rugsėjo 17 d. vyksiančių Drifto Semi-pro varžybų V etapo.
1.4 Dėl drifto varžybose 2017 m. sezone dalyvavusių vairuotojų be LASF išduotų
vairuotojo licencijų.

BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:
1.1 Dėl VšĮ „Opijus“ pateikto rašto aptarimo, kuriuo pranešama apie Drifto
čempionato VI etapo atšaukimą.
1.2 Dėl Drifto Pro lygos čempionato etapų kiekio.
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1.3 Dėl š. m. rugsėjo 17 d. vyksiančių Drifto Semi-pro varžybų V etapo.
1.4 Dėl drifto varžybose 2017 m. sezone dalyvavusių vairuotojų be LASF išduotų
vairuotojo licencijų.
II. Dienotvarkės klausimų svarstymas.
1.1. Dėl VšĮ „Opijus“ pateikto rašto aptarimo, kuriuo pranešama apie Drifto čempionato VI
etapo atšaukimą.
SVARSTYTA: Visiems komiteto nariams buvo persiųstas susipažinimui VšĮ Opijaus pranešimas
dėl Pro lygos VI etapo atšaukimo š. m. rugsėjo 9 d. Kaune bei išvardintos force majeure
aplinkybės. Emilija komiteto nariams pakomentavo išsamiau apie susidariusią situaciją ir kad,
sprendimas atšaukti varžybas buvo priimtas tik išnaudojus visas galimybes jį suorganizuoti
tinkamai šią, iš anksto numatytą dieną.
SIŪLYTA: patvirtinti VšĮ Opijaus organizuoto Pro lygos VI etapo atšaukimą, kadangi nurodytos
force majeure aplinkybės yra svarios ir neleistų suorganizuoti kokybiškų bei čempionato
reglamentą atitinkančių varžybų.
BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.
NUTARTA: patvirtinti VšĮ Opijaus organizuoto Pro lygos VI etapo atšaukimą, kadangi
nurodytos force majeure aplinkybės yra svarios ir neleidžiančios suorganizuoti kokybiškų
bei čempionato reglamentą atitinkančių varžybų.
1.2. Dėl Drifto Pro lygos čempionato etapų kiekio.
SVARSTYTA: Šiuo metu yra įvykę 5 Drifto Pro lygos etapai. Pagal 2017 m. Lietuvos drifto
varžybų taisyklių 5.12.1. ir 5.12.2. p. „LDČ ir LDP etapai bei jų rezultatai yra įskaitiniai pagal
žemiau pateiktą schemą. Iš jų susideda LDČ ir LDP bendra įskaita. Įvykus [...] 5 etapams –
įskaitiniai 5 etapai“. Taigi, šiai dienai Lietuvos drifto čempionatą galima būtų skelbti įvykusiu
pagal galiojančias taisykles, nes įskaitiniai yra 5 etapai. Tačiau sezono pradžioje buvo planuota
surengti 6 Pro lygos etapus, iš kurių vienas buvo atšauktas ir turėjo būti paskutinis. Atsižvelgiant
į tai, kad kai kurie dalyviai nedalyvavo viename etape, manydami, kad vienas etapas bus
neįskaitinis o taip pat į vairuotojų atstovės E. Paliulytės pateiktą daugumos LDČ įskaitoje
dalyvaujančių vairuotojų poziciją – vairuotojai yra suinteresuoti, kad įvyktų šeštasis, įskaitinis,
etapas Lietuvoje, nes etapas yra svarbus ir varžybų metu surinkti taškai lems galutines įskaitos
lentelės pozicijas, be to, paskelbus apie atšauktą etapą sulaukta pasiūlymų jį suorganizuoti iš kitų
organizatorių, todėl LASF Drift komitetas svarsto galimybę su Organizatoriaus pagalba įvykdyti
LDČ 6 etapą.
Visos varžybos, remiantis LASF reglamentuojančiais dokumentais (LASVOVT, 2017 m.
drifto varžybų taisyklėmis), turi būti pradėtos derinti su LASF ne vėliau nei likus 40 kalendorinių
dienų iki varžybų. Čempionatai yra kiekvienos sporto šakos aukščiausia lyga ir čia reikalavimai
organizatoriams yra griežti, išlygos gali būti daromos tik minimalios. Taigi, atsižvelgiant į
vairuotojų interesus, siūloma skelbti konkursą skubos tvarka organizuoti LDČ (Pro lygos) VI
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etapą, visus LASF varžybų organizatorius informuoti el. paštu apie pasiūlymą pateikti oficialias
paraiškas skubos tvarka.
Tuo tikslu Komitetas, iš anksto, sprendžia datos ir vietos klausimą ir siūloma LDČ 6 etapą
surengti š. m. spalio 14 d. Nemuno žiede, Kačerginėje ir LASF rezervuoti datą varžybų
organizavimui.
Taip pat Emilija informavo, kad Baltic drift championship įskaita perkeliama į Estiją,
Kehala Rally Cross trasą, š. m. rugsėjo 16-17 d.
SIŪLYTA: skelbti konkursą skubos tvarka organizuoti LDČ Pro lygos VI etapą, š. m. spalio 14 d.
Nemuno žiede, Kačerginėje ir LASF rezervuoti datą varžybų organizavimui. Visus LASF varžybų
organizatorius informuoti el. paštu apie oficialių paraiškų teikimą skubos tvarka iki š. m. rugsėjo
15 d. imtinai.
BALSUOTA: „Už“ – 6 balsai, „susilaikė“ – vienas.
NUTARTA: skelbti konkursą skubos tvarka organizuoti LDČ Pro lygos VI etapą, š.m. spalio
14 d. Nemuno žiede, Kačerginėje ir LASF rezervuoti datą varžybų organizavimui. Visus
LASF varžybų organizatorius informuoti el. paštu apie oficialių paraiškų teikimą skubos
tvarka iki š.m. rugsėjo 15 d. imtinai.

1.3. Dėl š. m. rugsėjo 17 d. vyksiančių Drifto Semi-pro varžybų V etapo.
SVARSTYTA: Atkreiptinas dėmesys, jog iki varžybų likus vos 12 dienų, organizatorius VšĮ
„D1Sport“ e-lasf sistemoje pateikė pirmąjį Semi-pro varžybų V etapo dokumentų variantą, taip
pat neapmokėta už varžybų organizavimą. Pagal 2017 m. Lietuvos drifto varžybų taisyklių 3.2.1.
p. „Likus ne mažiau kaip 40 kalendorinių dienų iki etapo, varžybų Organizatorius privalo pateikti:
varžybų papildomus nuostatus; varžybų saugos planą; renginio civilinės atsakomybės draudimo
poliso kopiją; ir kitus dokumentus, nurodytus LASVOVT Priede Nr. 4. 3.2.2. Organizatoriui laiku
nepateikus dokumentų, LASF turi teisę neišduoti Organizatoriaus licencijos.“
Pažymėtina, kad VšĮ „D1 Sport“ nėra nei vienoms šio sezono varžyboms dokumentų
pateikęs laiku ir Drifto komitetas už Organizatorių taisė dokumentus taip, kaip jie turėtų būti, bei
taikė išimtis dokumentų pateikimo terminui, kad nenuvilti sportininkų ir varžybos įvyktų. Varžybų
dokumentai yra vienintelis pagrindas, kuriuo vadovaujantis vykdomos varžybos (užtikrinamas
visiems lygus varžymasis, saugumas, skiriami taškai, tvirtinami nugalėtojai ir suteikiamas oficialių
varžybų statusas bei kitą). Tačiau tokie organizatoriaus veiksmai nebus toleruojami, kaip ir
melagingi pasisakymai viešoje erdvėje apie tai, jog organizatorius visuomet viską pateikia laiku.
Jei ne naujo komiteto narių aktyvus įsitraukimas ir organizatoriaus prižiūrėjimas, nei Semi-pro,
nei Street lyga nebūtų įvykusi.
SIŪLYTA: Atsižvelgiant į Organizatoriaus VšĮ „D1 Sport“ aplaidų pasiruošimą varžyboms ir
nepateikus galutinių ištaisytų visų reikiamų varžyboms dokumentų likus mažiau nei 5
kalendorinėms dienoms iki jų, neišduoti organizatoriaus licencijos ir atšaukti varžybas.
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BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.
NUTARTA: Atsižvelgiant į Organizatoriaus VšĮ „D1 Sport“ aplaidų pasiruošimą
varžyboms ir nepateikus galutinių ištaisytų visų reikiamų varžyboms dokumentų likus
mažiau nei 5 kalendorinėms dienoms iki jų, neišduoti organizatoriaus licencijos ir atšaukti
š. m. rugsėjo 17 d. vyksiančias Drifto Semi-pro V etapo varžybas.

1.4. Dėl drifto varžybose 2017 m. sezone dalyvavusių vairuotojų be LASF išduotų vairuotojo
licencijų.
SVARSTYTA: Atlikus išsamią VšĮ „D1 Sport“ varžybų visų lygų rezultatų analizę, paaiškėjo, jog
šis varžybų organizatorius neišduoda arba klaidingai pateikia informaciją dalyviams
(sportininkams) apie jų privalomą LASF licencijų turėjimą varžybų metu ir leidžia dalyvauti
oficialiose varžybose be licencijų. Šį sezoną be LASF vairuotojo licencijų Drift varžybose
dalyvavo šie asmenys:
Street lyga
1.   Ivanovas Marijus
2.   Liutkevičius Edgaras
3.   Navickas Linas
4.   Mikolaitis Tomas
5.   Krikščiūnas Paulius
6.   Cickevičius Nerijus
7.   Suveizdis Marius
8.   Eidintas Marius
9.   Gedminas Evaldas
10.   Drusys Paulius
11.   Radziukas Mykolas
12.   Drusys Vytautas
13.   Pupinas Justas
14.   Urbonas Marius
15.   Burkša Andrius
16.   Palaima Andrius

Semi pro lyga
17.   Punys Vykintas
18.   Šalkauskas Mindaugas
19.   Vasiliauskas Marius
20.   Vytė Marius
21.   Kasjanovas Linas
22.   Kristutis Stanislovas
23.   Šliumpa Stasys
24.   Rapkauskas Robertas
25.   Leškys Justinas
26.   Majauskas Imantas
27.   Urbonavičius Algimantas
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Šie sportininkai VšĮ „D1 Sport“ organizuojamose renginiuose dalyvavo varžybose neturėdami nei
metinių, nei vienkartinių LASF vairuotojo licencijų. Už tai, kad varžybose nedalyvautų asmenys
be licencijų, tiesiogiai atsakingi varžybų organizatorius ir varžybų sekretorius. Dėl varžybų
sekretoriaus teisėjo licencijos klausimą komitetas perduoda svarstyti LASF Teisėjų komitetui.
Sezono pradžioje vairuotojai buvo informuoti apie licencijų išdavimo tvarką bei jų reikšmę, jie
žinojo, jog dalyvauja oficialiose varžybose ir privalo turėti draudimą, medicininę sveikatos
pažymą bei LASF vairuotojo licenciją. Licencijos neturėjimas yra vairuotojo atsakomybė, tačiau
organizatorius negali jam suteikti teisės dalyvauti varžybose be licencijos.
SIŪLYTA: Atsižvelgiant į tai, kad asmenys be licencijų negali užimti metinėje įskaitoje jokių
pozicijų, siūlome aukščiau paminėtiems asmenims anuliuoti jų taškus. Minėti asmenys gali pateikti
raštu LASF Drifto komitetui motyvuotą prašymą, kartu su pridedamais įrodymais apie LASF
licencijos turėjimą ir komitetas tokį prašymą išnagrinės.

BALSUOTA: „Už“ – 6 balsai, „susilaikė“ – vienas.
NUTARTA:
1.   Šiems asmenims anuliuoti 2017 m. Drifto sezone surinktus taškus.
Street lyga
1.   Ivanovas Marijus
2.   Liutkevičius Edgaras
3.   Navickas Linas
4.   Mikolaitis Tomas
5.   Krikščiūnas Paulius
6.   Cickevičius Nerijus
7.   Suveizdis Marius
8.   Eidintas Marius
9.   Gedminas Evaldas
10.   Drusys Paulius
11.   Radziukas Mykolas
12.   Drusys Vytautas
13.   Pupinas Justas
14.   Urbonas Marius
15.   Burkša Andrius
16.   Palaima Andrius

Semi pro lyga
17.   Punys Vykintas
18.   Šalkauskas Mindaugas
19.   Vasiliauskas Marius
20.   Vytė Marius
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21.   Kasjanovas Linas
22.   Kristutis Stanislovas
23.   Šliumpa Stasys
24.   Rapkauskas Robertas
25.   Leškys Justinas
26.   Majauskas Imantas
27.   Urbonavičius Algimantas.

Minėti asmenys gali pateikti raštu LASF Drifto komitetui motyvuotą prašymą, kartu su
pridedamais įrodymais apie LASF licencijos turėjimą ir komitetas tokį prašymą išnagrinės.
2.   Kreiptis į LASF Teisėjų komitetą su prašymų svarstyti teisėjos stažuotojos licenciją
turinčios Jelenos Aleknės kompetenciją atlikti varžybų sekretorės pareigas.

Posėdis paskelbtas baigtu.
Iš viso protokolo lapų: 6 (šeši).	
  
	
  

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius	
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