LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 43
2018 m. 05 mėn. 17 d.
Drifto komiteto posėdis pradėtas 2018-05-17 d. 19:00 val., baigtas 20:20 val., LASF
patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas.
Dalyvavo: komiteto pirmininkas Andrius Burkša, Darius Jurčiukonis-DJ (organizatorių atstovas),
Karolis Augustauskas-KA (SVO atstovas), Vaiva Šlėderienė –VŠ (teisėjų atstovas).
Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Andrius Burkša
I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas.
SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:
1. Naujo pavaduotojo rinkimai.
2. Teisėjų sąrašas, jo patvirtinimas.
3. Artėjančių varžybų dokumentų apžvalga, komiteto mokesčių surinkimas (techniniai
klausimai)
4. Stebėtojo siuntimas į artėjančias SEMI-PRO (05.17) varžybas.
5. Sportininkų turinčių licencijas sąrašo apžvalga.
6. Latvijos etapo aptarimas.
7. Naujas sportininkų atstovas.
8. Drift komiteto pažymėjimai
9. Taškų skaičiavimas dalyvaujantiems keliose lygose vienu metu.
BALSUOTA: „Už“ – vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę:
1. Naujo pavaduotojo rinkimai.
2. Teisėjų sąrašas, jo patvirtinimas.
3. Artėjančių varžybų dokumentų apžvalga, komiteto mokesčių surinkimas (techniniai
klausimai)
4. Stebėtojo siuntimas į artėjančias SEMI-PRO (05.17) varžybas.
5. Sportininkų turinčių licencijas sąrašo apžvalga.
6. Latvijos etapo aptarimas.
7. Naujas sportininkų atstovas.
8. Drift komiteto pažymėjimai
9. Taškų skaičiavimas dalyvaujantiems keliose lygose vienu metu.
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II. Dienotvarkės klausimų svarstymas.
1. Naujo pavaduotojo rinkimai.
SVARSTYTA: Lino Jančaro kandidatūra į pirmininko pavaduotojus.
NUTARTA: Lino Jančaro kandidatūrą siūlyti į sportininkų atstovo poziciją, tuo atveju jeigu
jis nebus išrinktas į sportininkų atstovus. Pateikti kandidatūra visuomenei.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
2. Teisėjų sąrašo auditas, tvirtinimas:
SVARSTYTA: Patvirtinti esančių teisėjų sąrašą.
NUTARTA: Po atlikto audito patvirtinti sudarytą sąrašą, jį pateikti teisėjų komitetui
svarstymui ir tvirtinimui.
Komisaro pozicija.
Informuoti teisėjų komitetą, kad drift komitetas šiais metais nesiūlo komisarų kandidatūros,
komitetas motyvuoja tuo, kad reglamente šiuo metu komisaras yra tik rekomenduojamas ir
atsižvelgiant į sporto specifiką, manoma, jog, tinkamų kandidatų šiais metais nėra, todėl šis
klausimas bus svarstomas kitame sezone.
3. Artėjančių varžybų dokumentų apžvalga, komiteto mokesčių surinkimas (techniniai
klausimai).
SVARSTYTA: Ar tvirtinti artėjančio pateiktus SEMI-PRO 2-ojo etapo dokumentus.
NUTARTA: Laukti pakoreguotų dokumentų, patvirtinti tik pataisytus dokumentus.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
4. Stebėtojo delegavimas į artėjančias SEMI-PRO (2018.05.17) varžybas.
SVARSTYTA: Dariaus Jurčiukonio kandidatūra į SEMI-PRO 2-ajį etapą (2018.05.19) stebėtoją
poziciją.
NUTARTA: Įpareigoti Darių Jurčiukonį vykti į SEMI-PRO 2-ajį etapą (2018.05.19).
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
5. Sportininkų turinčių licencijas sąrašo auditas;
SVARSTYTA: Sportininkų turinčių licencijas sąrašo auditas.
NUTARTA: atlikus auditą ir sutikrinus iš e-lasf sistemos licencijas nuspręsta patvirtinti esantį
sportininkų sąrašą, kurie pateikė dokumentus. Atsižvelgti į sportininkų teiktus prašymus ir atlikti
korekcijas sąraše: STREET lygoje Simoną Vilčinską išbraukti iš Kedainių drift komandos, nes
šios komandos neatstovaus, STREET lygoje Natui Čižikovui priskirti startinį numerį pagal eilės
tvarką, nr: LT 150. Įgalinti LASF reguliariai atsiųsti naujai įtrauktų licencijuotų sportininkų sąrašą
drift komitetui, informacijos pateikimas ypač aktualus prieš kiekvieną etapą.
Patvirtinti esamą sportininkų sąrašą, kurie turi licencijas.
Sportininkai privalo pateikti pastabas dėl neatitikimų sąrašuose nedelsiant (vėliausiai iki
2018.05.31), pastabas siųsti el. pašto adresu: drift@lasf.lt. Pateikus vėliau pretenzijos bus
nepriimamos.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
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6. Latvijos etapo aptarimas.
SVARSTYTA: Neatitikimai Lietuvos pirmojo PRO, SEMI-PRO etapo metu: nebuvo apdovanoti
sportininkai, nepateikti mokėjimai LASF nuo startinių mokesčių, nepateiktas sąrašas, kurie
važiavo su vienkartinėmis licencijomis.
Aurimas Janeika pažeidė lygos taisykles ir važiavo STREET lygos etape, nors jis priskirtas į SEMI
PRO lygą.
NUTARTA: Deleguoti LASF parašyti organizatoriams, kad atsiųstų paaiškinimą dėl pažeidimų.
Panaikinti Aurimo Janeikos STREET etape užimtą vieta, perskaičiuoti rezultatus. Įpareigojame
sportininką grąžinti taurę (kitus prizus), pristatyti į LASF būstinę (Savanorių pr. 56, Kaunas) iki
2018.06.17.
7. Naujas sportininkų atstovas.
SVARSTYTA: Lino Jančaro kandidatūra į sportininkų atstovus.
NUTARTA: Pateikti Lino Jančaro kandidatūrą.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
8. Drift komiteto pažymėjimai
SVARSTYTA: Pakartotinai raštu priminti LASF artimiausiu metu išduoti pažymėjimus visiems
drift komiteto nariams, prioritetą teikti Dariui Jurčiukoniui, nes jis deleguotas dirbti stebėtoju
(2018.05.19) oficialiose varžybose.
NUTARTA: informuoti LASF.
BALSUOTA: Už- vienbalsiai
9. Teisėjavimo taisyklių pirminio ruošinio apžvalga
SVARSTYTA: Teisėjavimo taisyklių pirminio ruošinio apžvalga.
NUTARTA: Dar kartą peržvelgti taisykles, patikslinti terminologiją, pateikti sąvokų sąrašą,
sudaryti aiškiai struktūrą. Darbus atlikti iki 2018.06.10.
Dėl taisyklių gauti pastabas iš fakto teisėjų.

Iš viso protokolo lapų: 3 (trys).

Komiteto pirmininkas Andrius Burkša
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