
  
  

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA  

ŽIEDO KOMITETO POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS NR. 2019-08/01 

  
2019 m. rugpjūčio 13 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, Remigijus 

Antanavičius, Laurynas Černeckas, Tadas Ivanauskas, LASF prezidentas Saulius Girdauskas, LASF viceprezidentas Kastis 

Torrau, techninių reikalų komiteto pirmininkas Egidijus Janavičius, „Ring Challenge“ renginio, žiedinių lenktynių 

čempionato organizatorių atstovė Ugnė Rukšėnaitė, „Aurum 1006 km powered by Hankook” lenktynių organizatorius 

Darius Jonušis. 

Nedalyvavo: Gražvydas Smetonis (klausimai deleguoti el.paštu), Andrius Jasionauskas. 

Kvorumas: yra.   

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Juškevičiūtė  

Darbotvarkės klausimai:  

1.       „Aurum 1006 km” lenktynių aptarimas“ 

2.       Etikos komisai pateiktas sportininkų prašymas ir situacija; 

3.       Mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato etapo aptarimas; 

4.       Dynami:T LT žiedinių lenktynių čempionato etapas Rygoje; 

5.       FIA Žaidynės; 

 

SVARSTYTA: 

1. “Aurum 1006 km” lenktynių aptarimas 

Pristatyta SKK ataskaita, Darius pastabų jai neturėjo. Aptarta ryšio problema trasoje, saugos automobilio procedūra bei 

jos aprašymai ir formuluotės taisyklėse, saugos automobilio išleidimo momentas, procedūros tinkamumas bei „FCY“ 

stadijos naudojimas.  

LASF Techninių reikalų komiteto pateikė klausimus ir pastabas susijusias su automobilių skirstymu į klases, BoP biuleteniai, 

jų paskelbimai, kita (priedas prie protokolo). Darius Jonušis pagal galimybes pateikė informaciją bei išsakė savo poziciją. 

Aptartos įvykusios klaidos, kalbama apie ateities perspektyvas, kitų lenktynių dalyvių nepagarbų elgesį sportininkų 

atžvilgiu, pavyzdžiui, nestartavus lenktynėse – pasirodant ant apdovanojimų pakylos. Kalbama, kokie pokyčiai turėtų 

atsirasti, kaip turėtų keistis taisyklės ir reglamentas, kokias vietas reiktų koreguoti, siekiant, kad dalyviams ir 

organizatoriams būtų lengviau ir aiškiau, o bendroji renginio kokybė ir sportinis lygis – augtų. Aptarta, kad reglamentas 

turi būti tvirtinamas tik atsižvelgus į LASF kompetentingų asmenų rekomendacijas. Manoma reglamentui pritarti tik tada, 

kai bus atsižvelgta į komiteto pastabas. Ignoruojant pastabas, reglamentai nebus tvirtinami, tuo pačiu varžybos nebus 

laikomos suderintomis su federacija.  



 

SIŪLYTA:  Ruošiant taisykles kitiems metams, organizatoriaus pateiktam reglamentui pritarti tik tada, kai bus 

atsižvelgta į komiteto pastabas. Ignoruojant pastabas, reglamentai nebus tvirtinami, tuo pačiu varžybos nebus 

laikomos suderintomis su federacija. 

BALSUOTA: „UŽ“:5 , „PRIEŠ“: 0; 

NUTARTA: Ruošiant taisykles kitiems metams, organizatoriaus pateiktam reglamentui pritarti tik tada, kai bus 

atsižvelgta į komiteto pastabas. Ignoruojant pastabas, reglamentai nebus tvirtinami, tuo pačiu varžybos nebus 

laikomos suderintomis su federacija. 

 

2.  SVARSTYTA: Etikos komisai pateiktas sportininkų prašymas ir situacija; 

Bendrais bruožais aptarta situacija, aptarta procedūra, kaip tokiose situacijose turėtų būti elgiamasi bei kaip dirba etikos 

komisija. Aptarti oficialių asmenų veiksmai, etikos komisijos nuostatos, bendrais bruožais kalbama apie prevencines 

priemones. Taip pat, diskutuojama, kad LASF bei kitų šalių ASF ar renginių organizatoriai galėtų turėti savo alkotesterius, 

kad bet kuriuo lenktynių metu, veikiant pagal kodekso ir reglamentų normas, tiek oficialiems asmenims, tiek sportininkams 

galėtų būti tikrinamas blaivumas.   

 

SIŪLYTA: Klausimas tik informacinio pobūdžio, siūlymo ir balsavimo nebuvo.  

 

 

3. SVARSTYTA: Mėgėjų žiedinių lenktynių čempionato etapo aptarimas; 

Aptarta etapo organizavimo problematika „Nemuno žiedas“ neparuošė trasos, keliamas klausimas dėl trasos licencijos 

suspendavimo. Bendrąja prasme, iš organizacinės pusės - jaučiamas progresas, viskas ganėtinai sklandžiai. Pasiūlytas 

papildomas etatas bendrai tvarkai prižiūrėti „Paddock“ ir „Pit lane“. AptartKalbama apie stabdymo zonų papildomų 

atsiradimą. Neleidžiama važiuoti A lygio dalyviams C lygos  

 

SIŪLYTA: Klausimas tik informacinio pobūdžio, siūlymo ir balsavimo nebuvo. 

 

 

4. SVARSTYTA: Dynami:T LT žiedinių lenktynių čempionato etapas Rygoje; 

Dalyvių kiekio aptarimas bei registracijos į čempionatą procedūra.   

 

SIŪLYTA: Klausimas tik informacinio pobūdžio, siūlymo ir balsavimo nebuvo.  

 

 

5.       FIA Žaidynės  

Prezidentas trumpai pristatė FIA organizuojamų šalių žaidynių renginius, klases. Aptartos galimybės, turimas parkas ir 

žmogiškieji resursai.  

 

SIŪLYTA: Klausimas tik informacinio pobūdžio, siūlymo ir balsavimo nebuvo. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius: Inga Juškevičiūtė  


