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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 5 
2018 m. 06 mėn. 12 d. 

Drifto komiteto virtualus posėdis pradėtas 2018-06-12 d. 17:05 val., baigtas 17:55 val., 
posėdis vykdytas telekomunikacijų pagalba. 

 
Dalyvavo:  komiteto pirmininkas Andrius Burkša – AB, Darius Jurčiukonis – DJ (organizatorių 
atstovas), Karolis Augustauskas – KA (SVO atstovas), Vaiva Šlėderienė – VŠ (teisėjų atstovas), 
Egidijus Janavičius – EJ (techninių reikalavimų atstovas). 
 
Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Andrius Burkša 
I. Dienotvarkės pristatymas ir patvirtinimas. 
 

SIŪLYTA: Patvirtinti posėdžio dienotvarkę: 
 

1. Atšaukto 3-ojo PRO lygos etapo (06.29-30), Estijoje situacijos aptarimas. Priežastys, 
sprendimai. 
 

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

1. Atšaukto 3-ojo PRO lygos etapo (06.29-30), Estijoje situacijos aptarimas. Priežastys, 
sprendimai. 
 

 

II. Dienotvarkės klausimų svarstymas. 
 

1.   Atšaukto 3-ojo PRO lygos etapo (06.29-30), Estijoje situacijos aptarimas. Priežastys, 
sprendimai. 

. 
SITUACIJA: 3-asis Lietuvos Drift pirmenybių etapas (ir 2-asis Baltijos šalių Drift 
čempionato etapas, toliau BDC) buvo atšauktas, nes paskelbta data oficialiame kalendoriuje 
nesutapo su faktine etapo Estijoje data, kuri yra 2018.07.20, kaip ir 4-asis Lietuvos Drift 
pirmenybių etapas Palangoje. 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos varžybų organizatorių susitikime, dėl BDC ir šalių nacionalinių 
etapų organizavimo, buvo nutarta perkelti etapo Estijoje datą į 2018.07.20, nors pirminė data 
buvo numatyta 2018 m. birželio mėn. Datos patvirtintos organizatorių parašais, tame tarpe ir 
Lietuvos organizatoriaus, kurį atstovavo Linas Ramoška, nors LASF tokių įgaliojimų ir teisės 
jam nesuteikė. Dokumentas su parašais yra pateiktas LASF, generalinė sekretorė su 
dokumentu yra susipažinusi.  
Lino Ramoškos atstovaujama organizacija, taip pat yra atsakinga ir už 4-ojo čempionato etapą 
Palangoje organizavimą. 
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SVARSTYTA: Situacija, jos sprendimo būdai. 
NUTARTA: Bendradarbiaujant komiteto pirmininkui su LASF gen. sekretore iki 2018.06.15 
susisiekti su organizatoriaus atstovu Linu Ramoška ir pasiaiškinti šias priežastis: 

 1.  Dėl kokios priežasties buvo pakeista pirminė Estijos (3-ojo etapo) data? 
 2. Kodėl ji buvo pakeistas į 2018.07.20, kai tuo pačiu metu tas pats organizatorius yra 
įsipareigojęs organizuoti kitą etapą (4-ajį) (taigi organizatoriui buvo žinoma, kad tuo metu vyks 
dar vienos varžybos)? 
 3.  Kodėl Linas Ramoška pasirašinėjo dokumentus, kuriuose teigiama, kad jis yra oficialus 
Lietuvos Drift sporto šakos atstovas, nors jis nėra tam įgaliotas? 
 Parašyti LASF vardu laišką Estijos ir Latvijos Drift atstovams dėl susidariusios situacijos. 
Nes toks, Lietuvos Drift‘o organizatoriaus atstovo elgesys gadina kaimyninių šalių santykius, 
visos sporto šakos bei jai atstovaujančios organizacijos reputaciją. Sportininkai praranda galimybę 
važiuoti įskaitiniuose etapuose, patiriami nuostoliai. Pažymėtina, kad kitų šalių organizatoriai 
patiria dideles išlaidas bei finansinius nuostolius.   
 Esant poreikiui, komitetas siūlo taikyti visas federacijos turimas poveikio priemones 
organizatoriui, priklausomai nuo patirtų nuostolių kitiems organizatoriams, sporto šakai bei 
organizacijai. 
  
 
 
      BALSUOTA: Už- vienbalsiai 
 

 
 
Iš viso protokolo lapų: 2 (du). 

 

 

Komiteto pirmininkas Andrius Burkša 

 


