LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
ŽIEDO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2018-08-07
2018 m. rugpjūčio 07 d.
Žiedo komiteto posėdis vyko elektroniniu būdu

Dalyvavo: Haris Aleksandravičius, Remigijus Antanavičius, Marius Mikusevičius, Mindaugas Boguševičius, Tauras Tunyla,
Kristijonas Vaičys, Inga Juškevičiūtė.
Kvorumas yra.
Darbotvarkės klausimai:
1. Supažindinimas su susitikimo su organizatoriais protokolu;
2. Balsavimas dėl 2018 m. Lietuvos „Race“ žiedinių lenktynių čempionato taisyklių pakeitimo;

Darbotvarkės klausimų svarstymas:
1. Svarstyta: Susipažinimas su susitikimo su organizatoriais protokolu.
Susitikime su Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato organizatoriais nedalyvavę komiteto nariai supažindinti su
susitikimo medžiaga, jo metu nagrinėtais klausimais ir kylančiomis problemomis.
Protokolas: http://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/Susitkimo-su-Fast-Lap-Events-protokolas-2018-0713.pdf .
2. Svarstyta: 2018 m. Lietuvos „Race“ žiedinių lenktynių čempionato reglamento pakeitimas.
Susitikimo metu, aptarta Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato reglamento spraga dėl numatytos mono
padangos. Apibrėžtas konkretus gamintojas ir modelis bei aiškiai nustatomos ribos, kad jokia kita padanga negali
būti naudojama, o reglamentu patvirtinta konkreti padanga nėra saugi varžytis lietaus metu.
Atsižvelgiant į dalyvių biudžetus ir į pabaigą artėjantį sezoną, svarstomos visos galimybės, kaip padėti
sportininkams ir užtikrinti jų saugumą įvyksiančių lenktynių metu, esant lietui ir/ar šlapiai dangai. Teisėjų komiteto
atstovas ir esamas varžybų vadovas Marius Mikuševičius linkęs sutikti su taisyklių punkto pakeitimu leidžiant
esamą padangą modifikuoti tik šiais metais, su sąlyga, kad modifikavimas bus aiškiai reglamentuotas, t.y. aprašyta
procedūra kaip padanga gali būti modifikuota, tuo pačiu reikia įvertinti, kad tech. komisija turėtų galimybę
(įrankius) bet kada patikrinti padangos būklę ir atitikimą taisyklėms. Kitiems metams siūloma apsvarstyti visas
esamo tiekėjo galimybes aprūpinti dalyvius lietaus padangomis.
Kiti komiteto nariai linkę pakeisti taisyklių punktą 74.b., leidžiant modifikuoti padangą, konkrečiai apibrėžiant, kad
leidžiamas protektoriaus pjaustymas. Organizatoriaus atstovai taip pat buvo linkę sutikti su šia siūloma
alternatyva iki sezono pabaigos, argumentuodami, kad tai nuramintų dalyvius, kadangi dalis jų jau turi
modifikuotų padangų – taigi, jų biudžetas neišaugtų.
Siūlymai pateikti atsižvelgiant į esamą susidariusią problemą ir situaciją.

Siūlyta: Pakeisti Lietuvos „Race“ žiedinių lenktynių čempionato taisyklių punktą 74. į:
74. Padangų naudojimas:
a)visų varžybų metu draudžiama naudoti nežymėtas padangas (įskaitant starto procedūrą ir starto aikštelę);
b)negalima padangų paveikti jokiomis cheminėmis ir/ar mechaninėmis priemonėmis. Originalus protektorius ir profilis
turi išlikti, išskyrus atveju nurodytu 74. c) punkte;
c) esant drėgnoms oro sąlygoms leidžiamas padangų protektoriaus modifikavimas, praplatinant esamus arba išpjaunant
papildomus protektoriaus griovelius laisvai pasirinkta schema.
Šį pakeitimą taikant tik šiam sezonui ir įpareigoti organizatorių informuoti visus dalyvius PN ir/ar jo prieduose.
Balsuota: UŽ – 7; PRIEŠ – 0.
Nutarta: Pakeisti Lietuvos „Race“ žiedinių lenktynių čempionato taisyklių punktą 74. į:
74. Padangų naudojimas:
a)visų varžybų metu draudžiama naudoti nežymėtas padangas (įskaitant starto procedūrą ir starto aikštelę);
b)negalima padangų paveikti jokiomis cheminėmis ir/ar mechaninėmis priemonėmis. Originalus protektorius ir profilis
turi išlikti, išskyrus atveju nurodytu 74. c) punkte;
c) esant drėgnoms oro sąlygoms leidžiamas padangų protektoriaus modifikavimas, praplatinant esamus arba išpjaunant
papildomus protektoriaus griovelius laisvai pasirinkta schema.
Šį pakeitimą taikant tik šiam sezonui ir įpareigoti organizatorių informuoti visus dalyvius PN ir/ar jo prieduose.
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