LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
ŽIEDO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2019-05/01
2019 m. gegužės mėn. 28 d.

Žiedo komiteto posėdis vyko Lietuvos automobilių sporto federacijos patalpose, esančiose adresu
Savanorių pr. 56, Kaunas.
Posėdis prasidėjo 18:00 val., posėdis baigėsi – 20:00 val.
Dalyvavo: Žiedo komiteto pirmininkė - Inga Juškevičiūtė, žiedo komiteto nariai: Haris Aleksandravičius,
Marius Mikuševičius, Andrius Jasionauskas, , Laurynas Černeckas, LASF l.e.p. generalinis sekretorius Tadas
Vasiliauskas, LASF viceprezidentas Kastis Torrau, techninių reikalų komiteto pirmininkas Egidijus
Janavičius, žiedinių lenktynių čempionato organizatorių atstovas Donatas Zautra.
Nedalyvavo: Remigijus Antanavičius (klausimai deleguoti el.paštu), Mindaugas Boguševičius.
Kvorumas: yra.
Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Juškevičiūtė
Darbotvarkės klausimai:
1. 1-ojo Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato etapo aptarimas.
2. Užsienio dalyvių dalyvavimas Lietuvos žiedinių lenktynių čempionate A lygoje ir C lygos varžybose.
3. Rinkimai ir aktyvių bei neaktyvių komiteto narių klausimas.
4. Mindaugo Daunoravičiaus elgesio pavyzdys kartingo varžybose ir prevencija žiedo disciplinoje.
SVARSTYTA:
1. 1-ojo Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato etapo aptarimas.
Buvo pristatyta SKK pirmininko Tomo Majausko ataskaita, aptartos pagrindinės problemos, su kuriomis
susidurta pirmojo „Dynami:t Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato“ etapo metu. Organizatoriai išsakė
savo nuomonę, su kokiomis problemomis susidurta, kurie dalykai buvo nauji, kokia problematika ir ką jie
patys pastebėjo. Komitetas pateikė siūlymų, kaip dar pagerinti renginio kokybę. Pristatyti Remigijaus
Antanavičiaus pateikti siūlymai dėl ryškio kokybės užtikrinimo, dėl laisvų treniruočių formavimo. Apgalvoti
keli variantai, kaip saugiau suformuoti stabdymo zonas, kad kaip galima mažiau nukentėtų dalyvių
automobiliai, patys dalyviai ir infrastruktūra. Taip pat, aptarta tvarkos problematika dėl pačios trasos
talpinimo galimybių. Aptarti keli variantai, kaip būtų galima edukuoti dalyvius, aptarti bendrieji atmintinių
formavimo klausimai ir informacija, kuri turi būti akcentuojama dalyvių susirinkimo („bryfingo“) metu.

SIŪLYTA: Patvirtinti pirmąjį „Dynami:t Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato“ etapą kaip įvykusį ir
čempionato taškus įskaitytus.
BALSUOTA: „Už“: 5, „Prieš“: 0.
NUTARTA: Patvirtinti pirmąjį „Dynami:t Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato“ etapą kaip įvykusį ir
čempionato taškus įskaitytus.

2. SVARSTYTA: Užsienio dalyvių dalyvavimas Lietuvos žiedinių lenktynių čempionate A lygoje ir C lygos
varžybose.
Aptartos situacijos ir variantai, ką daryti, jeigu varžybose dalyvauja užsienio licencijų (kitų ASF išduotų)
turėtojai. Apsvarstyti keli pavyzdžiai ir kitų šalių bei renginių taikoma praktika. Siūloma taikyti dvi taškų
sistemas, t.y., renginio metu skaičiuoti renginio nugalėtoją vertinant visus dalyvaujančius sportininkus
renginyje (ir čempionato įskaitoje, ir svečio teisėmis) bei apdovanoti pagal tai, kokius rezultatus renginio
metu parodo visi sportininkai. Tuo tarpu, čempionatų („A“ lygos bei mėgėjų lygos) taškus skaičiuoti
atskirai, pagal tai, kurie dalyviai dalyvauja metinėje čempionato įskaitoje ir atitinka taisyklėse bei
reglamente apibrėžtus reikalavimus.
SIŪLYTA: Lenktynių etapų metu, apdovanoti dalyvius pagal jų pasiekimus tame etape, įskaitant ir dalyviussvečius, čempionato taškus skaičiuojant atskirai.
BALSUOTA: „UŽ“:5 , „PRIEŠ“: 0;
NUTARTA: Lenktynių etapų metu, apdovanoti dalyvius pagal jų pasiekimus tame etape, įskaitant ir
dalyvius-svečius, čempionato taškus skaičiuojant atskirai.
3. SVARSTYTA: Rinkimai ir aktyvių bei neaktyvių komiteto narių klausimas.
Atsižvelgiant į prieš tai buvusio posėdžio metu aptartas problemas dėl neaktyvių narių, iškeltas klausimas
dėl neaktyviųjų šalinimo. Tačiau, kadangi kaip tik šiuo metu LASF tarybos sprendimu, paskelbti nauji
rinkimai ir komitetai formuojami iš naujo, balsavimo ir sprendimo priėmimo nenumatyta, paliekant
situaciją spręsti rinkimams.
SIŪLYTA: Klausimas informacinio pobūdžio.
4. SVARSTYTA: Mindaugo Daunoravičiaus elgesio pavyzdys kartingo varžybose ir prevencija žiedo
disciplinoje.
Aptarta problema nutikusi kartingų čempionato II-ojo etapo metu, kuomet probleminis dalyvis elgėsi ne
pagal sporto bei etikos kodeksuose apibrėžtas normas. Kadangi sportininkas šuo metu LASF išduotos
licencijos neturi, aptartos kelios prevencinės priemonės, kaip užkirsti kelią netinkamam sportininkų
elgesiui, taip pat, kalbama apie papildomą edukaciją, dalyvių švietimą, nesportiško ir sportiško elgesio
ribas, licencijos turėtojo nešamas atsakomybes. Aptartos baudos bei sankcijos, kurios galėtų būti
taikomos, kalbama apie seminarų bei papildomos edukacijos svarbą. Aptarta vienkartinių licencijų
problema šiuo klausimu ir atsakomybių nusimetimo galimybė, taip pat, organizatoriaus atstovas

informuotas apie esamus probleminius dalyvius. Konkrečių siūlymų dėl šios situacijos bei sprendimų
nebuvo, klausimas – informacinio pobūdžio.
SIŪLYTA: Klausimas informacinio pobūdžio.

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Juškevičiūtė

