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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 
ŽIEDO KOMITETAS 

 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 2016-01 

 
2016-11-22 
Kaunas 

 
Žiedo komiteto posėdis pradėtas 2016-11-22 14:00 val., baigtas 2016-11-22 15:30 val. 
Vieta: LASF patalpos, esančios Draugystės g. 19-344, Kaunas, LT-51230. 
 
Dalyvavo:  komiteto pirmininkas - Rimvydas Agurkis, komiteto nariai - Giedrius Čenkus, 
Kristijonas Vaičys, Inga Juškvičiūtė; LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, LASF 
prezidentas Romas Austinskas 
Nedalyvavo: komiteto narys Mindaugas Boguševičius 
 
Posėdžiui pirmininkavo: Rimvydas Agurkis. 
 

Darbotvarkė:  
1. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato aptarimas, 2017 metų sezono organizatorių 

aptarimas ir kalendoriaus sudarymas. 
2. Lietuvos Endurance 4 valandų čempionato aptarimas, 2017 metų sezono organizatorių 
įvertinimas ir kalendoriaus sudarymas.  

3. SVO reglamento 2017 metų sezonui pakeitimų aptarimas ir tvirtinimas.  
 
 
1. Svarstyta: Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato aptarimas, 2017 metų sezono organizatorių 

aptarimas ir kalendoriaus sudarymas. Remiantis įvykusio sezono vertinimu, dalyvių skaičiumi 
bei jų atsiliepimais, taip pat, atsižvelgiant į Lietuvos lenktynininkų norus bei lūkesčius žiedinėse 
lenktynėse, siūloma:  
Atskirti trumpų distancijų Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių čempionatą, kurio įskaita 
vyko kartu su BaTCC lenktynių serija bei pavesti ją organizuoti „Fast lap“ lenktynių serijų 
organizatoriui VšĮ „Fast lap events".  
Siūloma pravesti trumpų distancijų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą „Wolf race“ 
lenktynių pagrindu, taisyklėmis ir techniniais reikalavimais. 
Siūlomas čempionato kalendorius: 
1 etapas:  Kačerginė, Lietuva 2017.05.13 
2 etapas:  Parnu, Estija  2017.06.17 
3 etapas:  Ryga, Latvija 2017.07.29 
4 etapas:  Kačerginė, Lietuva 2017.08.26 

 
Balsuota: už-  4,  
                      prieš“ 0. 
 
Nutarta: Patvirtinti VšĮ „Fast lap events"  trumpų distancijų Lietuvos Wol Race žiedinių lenktynių 
čempionato organizatoriumi 2017 metų sezonui. Patvirtinti siūlomą kalendorių. 
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2. Svarstyta: Lietuvos Endurance 4 valandų čempionato aptarimas, 2017 metų sezono 

organizatorių įvertinimas ir kalendoriaus sudarymas. Remiantis įvykusiu sezonu ir įvertinus 
esančių organizatorių galimybes suorganizuoti Lietuvos Endurance 4 valandų čempionato 
etapus, siūloma pavesti čempionatą organizuoti keliems organizatoriams, kurie, atsižvelgiant į 
etapo datą ir vietą, tai galėtų padaryti geriausiai. Siūlomas toks preliminarus varžybų 
kalendorius: 
1 etapas: Kačerginė, Lietuva 2016.05.14 organizatorius VšĮ „Fast lap events"; 
2 etapas: Parnu, Estija  2016.06.24 (per „Baltic 1000 km“ lenktynes), organizatorius 

„Baltic Racing Promotion" OÜ; 
3 etapas: Palanga, Lietuva  2016.07.22 (per „Eneos 1000 km“ lenktynes) organizatorius 

VšĮ „Promo events"; 
4 etapas: Ryga, Latvija  2016.08.19 („Riga Summer Race 2017“), organizatorius 

„Autosporta klubs X Sports"; 
5 etapas: Kačerginė, Lietuva, 2016.09.30. 

 
Balsuota: už- 4,  
                     prieš 0. 
 
Nutarta: Patvirtinti siūlomą Lietuvos Endurance 4 valandų čempionato kalendorių, pavedant etapus 
organizuoti skirtingiems organizatoriams, siekiant kokybės. Nutarta suderinti čempionato 
organizavimo niuansus su atskirais etapų organizatoriais.  
 

3. Svarstyta: SVO reglamento 2017 metų sezonui pakeitimų aptarimas ir tvirtinimas. 
Apžvelgus SVO reglamentą ir nuostatas bei reglamento dalį, liečiančią žiedines lenktynes, 
siūloma patvirtinti SVO komiteto siūlomus reglamento pakeitimus.  

 
Balsuota: už -4,  
                     prieš- 0. 
 
Nutarta: Patvirtinti SVO komiteto siūlomus SVO reglamento pakeitimus. 
 
 
Posėdis paskelbtas baigtu. 
 
Viso lapų protokole- 2. 
 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas    Rimvydas Agurkis 
 
 


