
 
 

 

Lietuvos automobilių sporto federacija 

SVO komiteto posėdžio 

PROTOKOLAS NR.2019/11-1 

2019-11-15 
 

SVO komiteto posėdis vykdomas LASF patalpose Savanorių per. 56, Kaunas. 

Posėdžio pradžia 15:00 val 

Posėdžio pabaiga 21:00 val 

Dalyvavo:   Romualdas   Mažuolis,   Remigijus   Antanavičius, Arturas Gailius, 

Tautvydas Antanavičius, Arvydas Petkevičius, Saulius Valiūkas 

LASF atstovai: Kastytis Torau, Tadas Vasiliauskas 

Nedalyvavo: Vidmantas Eigelis 

 
Posėdžio pirmininkas: Remigijus Antanavičius. 

Posėdžio sekretorius: Romualdas Mažuolis. 

 
 
Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. 
 

• Bendri klausimai dėl 2020 m. SVO reglamento siūlomų pakeitimų. Pristato Remigijus 

Antanavičius. 

• Ralio komiteto pateiktų pastabų analizė. Pristato Arturas Gailius. 

• Drifto komiteto pateiktų pastabų analizė. Pristato Tautvydas Antanavičius. 

• Drago komiteto pateiktų pastabų analizė. Pristato Tautvydas Antanavičius. 

• Žiedo komiteto pateiktų pastabų analizė. Pristato Remigijus Antanavičius. 

• Kroso komiteto pateiktų pastabų analizė. Pristato Saulius Valiūkas. 

• Šarūno Liesio pateiktų pastabų analizė. Pristato Remigijus Antanavičius. 

• Romualdo Mažuolio pateiktų pastabų analizė. Pristato Romualdas Mažuolis. 

 
Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas 

• Darbotvarkės tvirtinimas. 

• Pasiūlyta priimti numatytą dienotvarkę. 

o Sprendimas: Balsuota UŽ vienbalsiai 

• Klausimas: Patvirtinti trasos tikrintojų sąrašą 

• Pasiūlyta: Skirti asmenis, kurie priimtų trasas atskirose sporto šakose. 

Vardas Pavardė Sporto šaka El.paštas Kontaktinis 

telefonas 

Remigijus Antanavičius Žiedas, Ralis, Krosas remigijus@teisejai.lt 8 687 55430 

Arturas Gailius Ralis, Žiedas, Krosas, 

4x4 

arturas@gailius.eu 8 655 72900 

Romualdas Mažuolis Ralis, Krosas, Žiedas, 

Driftas, Dragas, 4x4 

mazuolis11@yahoo.com 8 615 16238 

Tautvydas Antanavičius Driftas, Dragas, Ralis, 

Žiedas 

t.antanavicius@gmail.com 8 639 16774 

Saulius Valiūkas Krosas, 4x4 sauliauspaslaugos@gmail.com 8 612 20895 

Arvydas Petkevičius Ralis pparvydas@gmail.com 8 614 35442 

 

o Sprendimas: Balsuota UŽ vienbalsiai. Šį sąrašą pateikti LASF generaliniam 

sekretoriui. 

• Klausimas: SVO delegato skyrimas 2020 ralio sezonui 



 

• Pasiūlyta Arturo Gailiaus kandidatūra. 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai 

o Pastaba: pasiūlyta Taryboje prabalsuoti dėl šios pareigybės finansavimo. 

• Klausimas: Lipduko E85 naudojimas ir kuro deklaracijos panaikinimas. 

• Pasiūlyta: panaikinti kuro deklaraciją.  

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai 

• Pasiūlyta: palikti naudoti E85 žymėjimą automobiliams, naudojantiems etanolį 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai 

• Klausimas: ralio treniruočių reglamentavimas. 

• Pasiūlyta: padaryti ralio treniruočių pravedimo aprašymą (rekomendacinio pobūdžio). 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai 

o Dokumentą paruošti įpareigotas Arvydas Petkevičius. Paruošus pateikti LASF 

generaliniam sekretoriui. 

• Klausimas: Ralio sprinto reikalavimų supaprastinimas. 

• Pasiūlyta: sumažinti minimalią trasos ilgio ribą nuo 50 iki 40 km 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai 

• Klausimas: Ženklinimas ralio varžybose 

• Pasiūlyta: priimti kelio ženklinimą kai naudojami retarderiai pagal FIA 

rekomendacijas. 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai 

o Įspėjamojo ženklo minimalūs išmatavimai 600x800 mm 

o Įvažiavimo ženklo minimalus dydis 400x800 mm. Minimalus juostų plotis 

150 mm 

• Klausimas: Dronų naudojimas auto sporto varžybose. 

• Pasiūlyta: Aprašyti drono naudojimo taisykles. Už nesilaikymą taisyklių iš drono 

piloto bus atimama akreditacija visam sezonui. 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai 

• Klausimas: Drago pasiūlymas sumažinti trasos plotį pirmenybėms. 

• Pasiūlyta: Drag pirmenybėse sumažinti trasos plotį.  

o Sprendimas: UŽ – 0, Prieš vienbalsiai. Pasiūlymas atmestas. 

• Klausimas: 4 priedo 1.9 punkto papildymas. 

• Pasiūlyta: Papildyti 4 priedo 1.9 punktą: „arba grįžimus vykdyti pagal atskirus 

saugumo sprendimus, nurodytus saugumo plane“. 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai 

• Klausimas: Priedo Nr.4 2.2 punkto papildymas. 

• Pasiūlyta: Papildyti dėl trasos tvėrimo įvertinant natūralios aplinkos kliūtys 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai. 

• Klausimas: Priedo Nr.4 2.5 punkto papildymas. 

• Pasiūlyta: Pakoreguoti: „Šalia trasos privalo būti transporto priemonė galinti pakelti 

sudaužytą automobilį ir bent viena transporto priemonė skirta automobiliui vilkti   

saugiai pašalinti sudaužytą automobilį iš trasos.  

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai. 

• Klausimas: Siūlyti SVO stebėtojo skyrimą Drift ir Drag šakoms A lygos varžyboms. 

• Pasiūlymas: Skirti SVO stebėtoją A lygos varžyboms 2020 m sezonui. 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai. 

o Pastabos: Komitetas pritaria idėjai skirti šioms sporto šakoms saugumo 

delegatą. LASF Tarybai iškeltas klausimas dėl jo finansavimo.  



 

• Klausimas: Kroso komiteto pasiūlymas trasose starte dangą leisti ir gruntine.  

• Pasiūlymas: Kroso komitetas pasiūlė, kad starto vietos danga galėtų būti ir 

gruntinė . 

o Sprendimas: Atidėti balsavimą. Trūksta informacijos bei argumentų.  

• Klausimas: Ralyje oficialių asmenų automobilis privalo turėti švyturėlius 

• Pasiūlymas: Nuo 2020 m sezono ralio varžybose oficialių asmenų automobiliuose 

naudoti oranžinius švyturėlius. 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai.  

• Klausimas: Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės. 

• Pasiūlymas: priimti sekančią formuluotę, apibrėžiančią bepiločių orlaivių naudojimą 

automobilių sporto varžybose:  

o Atstovai, naudojantys  bepilotį orlaivį, privalo laikytis  „Bepiločių orlaivių 

naudojimo taisyklių“, bei turėti leidimą valdyti bepilotį orlaivį, išduotą CAA. Visose 

automobilių sporto varžybose griežtai draudžiama skraidyti virš trasos!    

o Atsakomybė : Už bet kokį  žiniasklaidos atstovams keliamų reikalavimų  pažeidimą, 

LASF turi teisę atimti akreditaciją visoms LASF sankcionuotoms varžyboms iki 1 

metų. 

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai.  

• Klausimas: 4x4 reglamento priedo papildymas.  

• Pasiūlymas: reglamento priedą papildyti po 4x4 reglamento ir taisyklių pateikimo 

2020 metams.  

o Sprendimas: balsuota UŽ vienbalsiai.  

 

 

 

Pastaba: Visi SVO Reglamento pakeitimai bus pažymėti geltona spalva. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                             Remigijus Antanavičius 

 
Posėdžio sekretorius                                                               Romualdas Mažuolis 

 


