Lietuvos automobilių sporto
federacijos DRAG komiteto posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 20191031/1
2019-10-31
DRAG komiteto posėdis vykdomas Lietuvos automobilių sporto federacijos
(toliau LASF) patalpose Savanorių pr. 56, Kaunas.
Posėdžio pradžia: 2019 10 31 7:00 val.
Posėdžio pabaiga: 2019 11 01 01:00 val.
Dalyvavo: Jonas Žydelis, Tomas Liutinskis, Tadas Šimkus, Vaidas Morkūnas,
Tautvydas Antanavičius, Andrius Tiknius, Vaiva Šlėderienė.
Stebėtojo teisėmis dalyvavo: Aivaras Rudzis.
Posėdžio pirmininkas: Jonas Žydelis.
Posėdžio sekretorius: Tomas Liutinskis.

Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
1. 2020 m. čempionato kalendorius, organizatoriai, vietos. Kitos varžybos. Dalyvauja MB Sporto
maniakai, atstovas Aivaras Rudzis.
2. Klaipėdos sportinių automobilių klubo prašymas dėl sąlygų išdavimo. (Gautas prašymas
organizatorių dėl papildomu indeksinių klasių. 11-11,5s ir 10.5-11s klasių kūrimo ne čempionato
renginiuose)
3. Metodinės medžiagos-šablonų paruošimas: saugos plano (2 variantai, t. y. pirmenybėms ir
čempionatui), papildomų nuostatų (2 variantai, t. y. pirmenybėms ir čempionatui).
4. Komiteto biudžetas. Jo formavimas, panaudojimas.
5. SVO reglamento priedo pakeitimai. Pasisako Tadas Šimkus, Tautvydas Antanavičius ir kiti nariai.
Klausimas kokie SVO reikalavimai taikomi kitose šalyse vykstantiems čempionato etapams, pvz.
Lenkijoje.
6. 2020 m. techniniai reikalavimai. Pasisako Andrius Tiknius.
7. 2020 m. čempionato reglamento pakeitimai. Ar atskiriame esamą čempionatą į pirmenybes (iki
11,5s) ir čempionatą (nuo 10,9s)?
8. 2019 10 19 Klaipėdos sportinių automobilių klubo varžybos Klaipėdos mieste. Pasisako Tadas
Šimkus. Dėl jų saugumo pastabas išsako Tautvydas Antanavičius. Nuobaudos skyrimo klausimas.
PASIŪLYTA: priimti numatytą dienotvarkę.
BALSUOTA: Už vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti siūlomą darbotvarkę.
1. 2020 m. čempionato kalendorius, organizatoriai, vietos.
PASIŪLYTA:
1 etapas 05 mėn. 16-17 d. Kazlų Rūda Tija Racing.

2 etapas 06 mėn. 13-14 d. Suvalkai. MB Sporto maniakai.
3 etapas 07 mėn. 11 d. Minskas, Baltarusija arba “Promo Events” 07 mėn. 16d. Nusiųsti užklausą
“Promo Events” dėl renginio formato.
4 etapas 08 mėn. 01 d. Ventspilis, Latvija.
5 etapas 08 mėn. 07 d. Suvalkai “Drag Fest”.
6 etapas 09 mėn. 05 d. Kazlų Rūda “Drag fest”. Priklausomai nuo to, ar vyks renginys 09 mėn. 05 d.
Piarnu, Estija.
BALSUOTA: Už vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti preliminarų kalendorių.
2. Klaipėdos sportinių automobilių klubo prašymas dėl sąlygų išdavimo.
PASIŪLYTA: Posėdžio metu pateiktas MB „Sporto maniakai“ prašymas išduoti sąlygas dėl atskirų
klasių kūrimo. Siūloma pridėti naują prašymą prie šio klausimo svarstymo.
Neprieštarauti naujų klubinių klasių kūrimui.
Atsakyti raštu į pateiktus prašymus išdėstant komiteto rekomendacijas dėl naujų klasių procedūrų,
saugos ir t.t.
Įpareigoti prašytojus pateikti renginio formato projektą ir saugumo sąlygas bei reglamentą iki 202002-01. Naujų klasių dalyviai turi turėti metines LASF licencijas.
BALSUOTA: 4 už, 1 prieš, 2 susilaikę.
NUTARTA: Neprieštarauti naujų ne čempionato klasių steigimui. Atsakyti į prašymus raštu
išdėstant komiteto poziciją. Atsakymo formą patvirtinti atskiru protokoliniu sprendimu.
Aivaras Rudzis pateikė prašymą dalyvauti tolimesniame klausimų svarstyme, kaip stebėtojas.
Posėdžio dalyviai neprieštaravo.
3. Metodinės medžiagos-šablonų paruošimas.
PASIŪLYTA: SVO ir teisėjų atstovai parengs supaprastintus šablonus ir persiųs DRAG komiteto
nariams.
BALSUOTA: Už vienbalsiai.
NUTARTA: paruošti papildomų nuostatų ir saugos planų šablonus (čempionatui ir
pirmenybėms).
4. Komiteto biudžetas. Jo formavimas, panaudojimas.
PASIŪLYTA: rinkti lėšas, kurios būtų panaudojamos apdovanojimų vakaro organizavimui. 2020 m.
nuo kiekvieno dalyvio renkamas pirmenybėse 1euras ir čempionate 5 eurų mokestis.
BALSUOTA: Už vienbalsiai.
NUTARTA: pritarti komiteto biudžeto formavimui.
5. SVO reglamento priedo pakeitimai.

PASIŪLYTA: Pateikti argumentus ir išsiųsti SVO komitetui, pagal kuriuos SVO darys pakeitimus
specifinius DRAG lenktynių trasos reikalavimams ir trasos schemai. Gesintuvai ir t.t. SVO
reikalavimai DRAG lenktynių trasoms neatitinka realybės. Papunkčiui aptartas visas SVO reglamento
priedas.
BALSUOTA: už vienbalsiai.
NUTARTA: Patvirtinti siūlomus SVO priedo pakeitimus. (priedas Nr. 1)
6. 2020 m. techniniai reikalavimai.
PASIŪLYTA: Didelių pakeitimų poreikio nėra, yra kelios atsinaujinusios schemos FIA
reglamentuose, kurios turėtų būti įkeltos į čempionato techninius reikalavimus.
BALSUOTA: už vienbalsiai.
NUTARTA: padaryti reikiamus
reikalavimuose. (priedas Nr. 2)
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7. 2020 m. čempionato reglamento pakeitimai.
PASIŪLYTA: atskirti, pagal LASF nurodymą, čempionatą ir pirmenybes. Čempionatas nuo 10.9 s ir
pirmenybes iki 11.5 s. Atskiriant supaprastinti reglamentą pirmenybėms, o čempionatui palikti koks
yra dabar, bet paliekant tik tris klases.
BALSUOTA: už 4, prieš 1, susilaikė 2.
NUTARTA: atskirti pirmenybių ir čempionato reglamentus. Parengti naujus dokumentus.
8. 2019 10 19 Klaipėdos sportinių automobilių klubo varžybos Klaipėdos mieste. Pasisako Tadas
Šimkus. Dėl jų saugumo pastabas išsako Tautvydas Antanavičius. Nuobaudos skyrimo
klausimas.
PASIŪLYTA: DRAG komitetas skirti papeikimą KDRT klubui. Ateityje atsižvelgti į galimas
nenumatytas aplinkybes, gerinti komunikaciją ir bendradarbiavimą organizatorių su SVO atstovais.
BALSUOTA: už 6, susilaikė 1.
NUTARTA: skirti nuobaudą Asociacijai „Klaipėdos Sportinių Automobilių Klubas“ – įspėjimą.
Protokolo lapų 3.
Priedas Nr. 1: SVO reglamento priedas (6 lapai).
Priedas Nr. 2: Techniniai reikalavimai (12 lapų).

Posėdžio pirmininkas

Jonas Žydelis

Posėdžio sekretorius

Tomas Liutinskis

