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Lietuvos automobilių sporto federacija 

Drag komiteto posėdžio 

Protokolas Nr. 2019-07-24 

2019-07-24 

Kaunas 

  

  

LASF Drag'o komiteto posėdis pradėtas 209-07-24 d. 18:00 val. baigtas 2019-07-24 d. 20:10 val., 

Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Savanorių pr. 56, Kaune.  

Dalyvavo: Drag'o komiteto nariai: Andrius Tiknius, Tadas Šimkus, Tautvydas Antanavičius, Vaiva 

Šlėderienė ir komiteto pirmininkas Jonas Žydelis.  

 Taip pat dalyvavo: LASF Prezidentas Saulius Girdauskas.  

 Posėdžio pirmininkas  –Jonas Žydelis, sekretorius – Tadas Šimkus. 

  

I. Darbotvarkė: 

1. 2019 07 18 drago varžybos Palangos 1006 km renginio metu. Nuostatų nebuvimas, 

organizatoriaus elgesys, incidento analizė, išvados; 

2. Nepripažįstamos varžybos. Nemuno žiedas, Rūklos poligonas; 

3. C lygos reglamento pakeitimai. Pristato Tadas Šimkus; 

4. SVO reglamento priedo pakeitimai. Pristato Tadas Šimkus, Tautvydas Antanavičius; 

5. 2020m. reglamento projektas, planuojami pakeitimai, kalendorius; 

6. Vizitas į Nemuno žiedą, Dragūnų vakaras. 

 

II. Eiga: 

 

LASF Prezidento Sauliaus Girdausko sveikinimo žodis, susirinkusiam naujos sudėties 

DRAG komitetui, ir kvietimas išsinagrinėjus šiais metais išduotų vairuotojų ir teisėjų licencijų 

kiekius, teikti pasiūlymus ir korekcijas, dėl jų išdavimo tvarkos LASF Tarybai. 
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1. 2019 07 18 drago varžybos Palangos 1006km renginio metu. Nuostatų nebuvimas, 

organizatoriaus elgesys, incidento analizė, išvados; 

 

Svarstyta : J. Žydelis pristatė surinkta medžiaga, apie varžybų papildomų nuostatų derinimo 

eigą, organizatoriaus veiksmus prieš varžybas, kokie automobiliai dalyvavo nesuderintose 

varžybose ir sekusias pasekmes, dėl nustatytos tvarkos nesilaikymo. 

 

Balsuota: pritarė -J. Žydelis, A . Tiknius ir T. Šimkus  

       Susilaikė – T. Antanavičius ir V. Šlėderienė 

 

Nutarta: Paruošti pilnos apimties ataskaitą apie nesuderintas varžybas, ir pateikti jas išvadų 

gavimui SVO ir Teisėjų komitetams. Gavus minėtų komitetų išvadas, toliau klausimą 

nagrinėti dėl medžiagos perdavimo LASF Tarybai, dėl sankcijų skyrimo, nesuderintų varžybų 

organizatoriui. 

  

2. Nepripažįstamos varžybos. Nemuno žiedas, Rūklos poligonas; 

 

Svarstyta: Nemuo žiedo varžybų organizatoriai, negalėjo dalyvauti posėdyje, dėl šiuo metu 

vykstančių varžybų jų trasoje. 

Rūklos poligono varžybų klausimas tapo nebeaktualus, nes kariuomenė nebeleido daryti 

paskutinių varžybų 2019-07- 20 dieną. 

 

Nutarta: pereiti prie kito klausimo. 

 

3. C lygos reglamento pakeitimai; 

 

Svarstyta: T. Šimkus pristatė, varžybų eigos ir techninio reglamento pakeitimus  2019 metų 

C lygos čempionato reglamente. Su pakeitimo priežastimis ir iš to sekančiomis aplinkybių 

pasikeitimais. 

 

Balsuota: Už - J. Žydelis, A . Tiknius, T. Antanavičius ir T. Šimkus 

 

Nutarta: Pagal galiojančius LASF varžybų organizavimo nuostatus, reglamentą sezono metu 

galima keisti tik dėl labai svarbių saugumo ar techninių klaidų. Todėl komitetas pakeitimams 
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neprieštarauja ir siūlo juos organizatoriui, apsirašyti papildomuose nuostatuose, prieš 

kiekvieną likusį etapą. 

 

4. SVO reglamento priedo pakeitimai; 

Svarstyta: T. Šimkus pristatė norimus SVO DRAG trasos reikalavimų pakeitimus C lygos 

varžyboms: 

a) Stabdymo kelias būti mažiausiai tiek kiek važiavimo; 

b) Pirminė saugos zona nuo trasos iki žiūrovų, būtų tik 10 metrų. 

Balsuota: Už - J. Žydelis, A . Tiknius, T. Antanavičius ir T. Šimkus. 

Nutarta: Įpareigoti T. Šimkų paruošti SVO DRAG trasų reikalavimų pakeitimo pilną projektą, 

ir po pakartotino jo svarstymo komitete, perduoti tvirtinti SVO komitetui. 

5. 2020 m. reglamento projektas, planuojami pakeitimai, kalendorius. 

Svarstyta: 2020 metų techninio reglamento galimi pasikeitimai ir čempionato bendros tvarkos 

pakeitimai. 

Balsuota: Už - J. Žydelis, A . Tiknius, T. Antanavičius ir T. Šimkus 

Natarta: Įpareigoti A. Tiknių peržiūrėti, dabar galiojančius 2018 metų techninius reikalavimus ir 

pasiūlyti reikiamas korektūras pagal FIA tendencijas. 

6. Vizitas į Nemuno žiedą, Dragūnų vakaras. 

Svarstyta: Apžiūrėta jų vykdomų varžybų trasa, išsakyto keletas, nežinių, pastabų dėl saugumo 

reikalavimų, aptartos techninės ir juridinės kliūtys varžybų suderinimui. 

Nutarta: kreiptis į LASF Taryba, dėl išaiškinimo, kaip galime suteikti VŠĮ „Nemuno žiedas“ 

organizatoriaus licenciją, kai jie negali būti LASF nariais pagal savo įstatus. 

Posėdis paskelbtas baigtu. 

Posėdžio lapų 3. 

Posėdžio pirmininkas Jonas Žydelis 

Posėdžio sekretorius Tadas Šimkus. 


