LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA
ŽIEDO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. 2019-10/01
2019 m. spalio 02 d.

Žiedo komiteto posėdis vyko Lietuvos automobilių sporto federacijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 56,
Kaunas.
Posėdis prasidėjo 18:00 val., posėdis baigėsi – 21:00 val.
Dalyvavo: Žiedo komiteto pirmininkė - Inga Juškevičiūtė, žiedo komiteto nariai: Haris Aleksandravičius, Laurynas
Černeckas, Andrius Jasionauskas, Tadas Ivanauskas, Remigijus Antanavičius, LASF viceprezidentas Kastis Torrau, techninių
reikalų komiteto pirmininkas Egidijus Janavičius, „Ring Challenge“ organizatorių atstovai Ugnė Rukšėnaitė ir Donatas
Zautra.
Nedalyvavo: Gražvydas Smetonis
Kvorumas: yra.
Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Juškevičiūtė
Darbotvarkės klausimai:
1.
2.
3.
4.

2019 metų sezono žiedinių lenktynių čempionato rezultatų tvirtinimas;
2020 m. kalendoriaus derinimas;
2020 metų sezono taisyklės ir reglamentai;
Informacijos, teikiamos žiedo bendruomenei, susiderinimas.

SVARSTYTA:
1. SVARSTYTA: 2019 metų sezono žiedinių lenktynių čempionato rezultatų tvirtinimas;
SIŪLYTA: Patvirtinti 2019 metų sezono žiedinių lenktynių čempionato rezultatus.
BALSUOTA: „UŽ“:6 , „PRIEŠ“: 0 ;
NUTARTA: Patvirtinti 2019 metų sezono žiedinių lenktynių čempionato rezultatus.

2. SVARSTYTA: 2020 m. kalendoriaus derinimas;
SIŪLYTA: Palaukti galutinių datų iš Baltijos šalių organizatorių, kol praeis konkursas Lietuvos žiedinių lenktynių
čempionatui organizuoti. Balsavimo nebuvo.

3. SVARSTYTA: 2020 metų sezono taisyklės ir reglamentai;

BMW2500 klasė – norima auginti, D.Zautra perdavė dalyvių informaciją dėl galimų body-kit pakeitimų. Įtraukti į programą
BMW2500 klasės dalyvių norai ir pageidavimai. Aptarta „Open“ klasė, manoma, kad jos reiktų atsisakyti. Svarstoma, kad
į čempionato įskaitą reiktų traukti ir kitų ASF atstovus, kadangi ir tarptautinis FIA kodeksas tai leidžia. Kitas aktualus
klausimas, kuris aptariamas – automobilių identifikavimas: diskutuojama, kad skiriamieji numeriai turėtų būti ant
automobilio iš visų 4 pusių, kad filmuojant kamera, matytųsi, kurie sportininkai dalyvavo incidente. Atsižvelgiant į
tendencijas kituose čempionatuose ir kitose šalyse, bei į tai, kad praeitais metais „on-board“ kameros buvo
rekomenduojamos, siūloma jas padaryti privalomas, kadangi didžioji dalis dalyvių jas naudoja ir turi. Kamerų filmuota
medžiaga padeda kur kas greičiau ir tikslingiau išspręsti kilusį konfliktą ar nutikusį incidentą trasoje. Iškeltas ir BaTCC
čempionato organizatorių siūlymas organizuoti „TCR Lietuva“ įskaitą bendros įskaitos metu. Manoma, kad reiktų paklausti
bendruomenės, ką jie apie tai mano. Galiausiai, siūloma atsisakyti greičiausių 10 dalyvių „apvertimo“ starto rikiuotėje po
pirmojo važiavimo. Siūloma, kad antrojo važiavimo metu dalyviai startuotų pagal geriausią parodytą rato įveikimo laiką
pirmojo važiavimo metu. Aptarta ir starto procedūra, galimybė pritaikyti pagal dalyvių skaičių arba „A“ lygoje taikyti startą
iš vietos, o „C“ lygoje – iš eigos, taip užtikrinant saugumą. Kalbama, kad serijose, kur varžosi gatviniai automobiliai be
lankų, būtų sumažintas vidutinis greitis trasoje. Techninius reikalavimus ir pakeitimus siūloma atlikti pačiam E. Janavičiui,
kadangi jis pats juos ruošia ir dirba varžybose, tad geriausiai mato, kokie pakeitimai turi būti daromi. Siūloma, kad visi šie
pakeitimai turi būti pristatyti LASF žiedo bendruomenei išplėstinio susitikimo metu ir tuomet, jeigu LASF Žiedo
bendruomenė neprieštaraus, pritaikyti siūlomus pakeitimus reglamentuose 2020 metų sezonui.
SIŪLYTA: Pateikti siūlomus keitimus LASF žiedo bendruomenei, ir, jeigu ji neprieštaraus, pritaikyti siūlomus pakeitimus
reglamentuose 2020 metų sezonui.
BALSUOTA: „UŽ“: 6, „PRIEŠ“: 0;
NUTARTA: Pateikti siūlomus keitimus LASF žiedo bendruomenei, ir, jeigu ji neprieštaraus, pritaikyti siūlomus pakeitimus
reglamentuose 2020 metų sezonui.
4. SVARSTYTA: Informacijos, teikiamos žiedo bendruomenei, susiderinimas. Aptarti klausimai ir temos, kurios, komiteto
nuomone, turi pasiekti žiedo bendruomenę. Manoma, kad reiktų pakviesti VšĮ „Nacionalinis žiedas“ vadovą Arūną
Samochiną į susirinkimą, kad jis galėtų pateikti pagrindinę informaciją apie „Nemuno žiedo“ trasos situaciją. Jeigu ne,
suderinti, kad LASF atstovai galėtų papasakoti viską, ką žino.
Siūlomos temos:
• Reglamentų projektai ir pakeitimai;
• „Nemuno žiedo“ trasa;
• Preliminarus kalendorius;
• Ar duoti tašką už geriausią laiką?
• Ar ilginti važiavimus?
• Techniniai klausimai (pristatys Egidijus Janavičius).
• Norimos seminarų temos?
• TCR Įskaita?
• Ar norėtų endurance lenktynių?
SIŪLYTA: Patvirtinti siūlomas temas.
BALSUOTA: „UŽ“: 6 , „PRIEŠ“:0 ;
NUTARTA: Patvirtinti siūlomas temas.

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Juškevičiūtė

