
PATVIRTINTA 

2020-01-29 LASF Tarybos protokolu Nr. _______ 

LASF Prezidentas Saulius Girdauskas 

 

________________________________ 

Programa suderinta ______________ 

LASF Teisėjų komiteto pirminikas Remigijus Bilevičius 

 

_______________________________ 

 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMA 

(Žiedo, kroso, rali-kroso automobilių sporto disciplinos) 

 

Kvalifikacijos kėlimo programos (toliau – Programos) vykdytojas: Kastyčio Girdausko 

automobilių sporto klubo (toliau - K. Girdausko ASK). Visos autorinės teisės priklauso 

K.Girdausko ASK. 

 

Programa parengta vadovaujantis: 

1.  Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais 

1.1.LR Sporto įstatymu; 

1.2.LR Asociacijų įstatymu; 

1.3.LASF įstatais; 

1.4.LASF Etikos ir drausmės kodeksu; 

2. Automobilių sportą reglamentuojančiais dokumentais; 

2.1.2020 FIA sporto kodeksu; 

2.2.2020 Lietuvos automobilių sporto kodeksu; 

2.3. Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; 

2.4. Lietuvos automobilių sporto saugaus varžybų organizavimo reglamentu su visais 

priedais; 

2.5.Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos taisyklėmis. 

 

Programos trukmė 14 valandų 30 minučių, viso 10 užsiėmimų. 

K.Girdausko ASK išduoda LASF Teisėjų komiteto paskirtam asmeniui kvalifikacijos kėlimo 

užsiėmimų vertinimo rezultatų lentelę, patvirtinančią dalyvio įgytus teorinių ir praktinių  

užsiėmimų rezultatus pagal patvirtintą programą.  

K.Girdausko ASK turi teisę atsisakyti išduoti pažymėjimą LASF “D” kategorijos metinei 

vairuotojo licencijai gauti (LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo taisyklių 59.3.4 p.p.), 

jei kandidatas neišlaiko žiedo, kroso, rali-kroso sporto šakos disciplinos teorinių žinių patikrinimo 

egzamino. K.Girdausko ASK raštu informuoja dalyvį, LASF bei LASF žiedo ir kroso komitetą 

apie atsisakymo išduoti pažymėjimą LASF vairuotojo licencijai gauti priežastis. Atsisakius išduoti 

pažymėjimą pinigai už užsiėmimus dalyviui negrąžinami). 

 

 

 



Užsiėmimus veda: 

1. LASF Komitetų atstovai; 

2. K. Girdausko ASK nariai; 

3. Buvę ir esami LASF lenktyninkai. 

 

1. UŽSIĖMIMAS – Teorija (Kaunakiemio g.5, Kaunas) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-00:30 Dalyvio registracija, turimų žinių patikrinimas. 

 

2 00:00-00:20  

 

Programos vykdytojo pristatymas, instruktorių, programos bei 

dalyvių vertinimo kriterijų pristatymas. 

3 00:00-00:30 LASF bei automobilių sportą reglamentuojančių dokumentų 

pristatymas. 

4 00:00-00:30 Žiedinių lenktynių ar kroso ir rali-kroso taisyklių pristatymas ir 

apžvalga. 

5 00:00-01:00 Psichologo testas. 

Viso trukmė 2 val. 50 min. 

 

2. UŽSIĖMIMAS – Simuliatorius (Kaunakiemio g.5, Kaunas) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-00:30 Žiedinių lenktynių  taisyklių apžvalga bei įgytų žinių 

patikrinimas (vertinimas *) 

2 00:00-01:00  Sportinio vairavimo teorija, saugos reikalavimai ir jų 

nauda. 

3 00:00-00:20 Supažindinimas su įranga ir užduotim 

4 00:00-01:00 TESTAS – važiavimas trasoje, instruktoriaus patarimai, 

važiavimų aptarimas. 

Viso trukmė 2 val. 50 min. 

 

3. UŽSIĖMIMAS – Simuliatorius (Kaunakiemio g.5, Kaunas) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-01:00 Treniruotė – priekine ašimi varomi automobiliai 

(išvažiavimas iš PIT zonos, važiavimas trasoje, teisėjų 

reikalavimų supratimas bei vykdymas, safety car ( SC ) 

procedūros supratimas bei vykdymas, PIT zonos taisyklių 

supratimas bei vykdymas, starto procedūros – riedantis, iš 

vietos, supratimas bei vykdymas, Kvalifikacijos 

procedūros supratimas bei vykdymas.) 

2 00:00-00:20 Treniruotės aptarimas, klaidų apžvalga ir instruktoriaus 

patarimai 

Viso trukmė 1 val. 20 min. 

 

 



  .   

4. UŽSIĖMIMAS – Simuliatorius (Kaunakiemio g.5, Kaunas) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-00:30 Treniruotė – priekine ašimi varomi automobiliai 

(stabdymas, akseleravimas,  trajektorija ) 

2 00:00-00:10 Treniruotės aptarimas, klaidų apžvalga ir instruktoriaus 

patarimai. 

3 00:00-00:30 Lenktynės -  priekine ašimi varomi automobiliai 

4 00:00-00:10 Lenktynių aptarimas ir vertinimas (vertinimas *) 

Viso trukmė 1 val. 20 min. 

  

5. UŽSIĖMIMAS – Simuliatorius (K.Girdausko ASK patalpose Kaunakiemio g.5, Kaunas) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-00:30 Treniruotė – galine ašimi varomi automobiliai 

(stabdymas, akceleravimas,  trajektorija ) 

 

2 00:00-00:10 Treniruotės aptarimas, klaidų apžvalga ir instruktoriaus 

patarimai. 

3 00:00-00:30 Lenktynės - galine ašimi varomi automobiliai 

4 00:00-00:10 Lenktynių aptarimas ir vertinimas (vertinimas *) 

Viso trukmė 1 val. 20 min. 

 

6. UŽSIĖMIMAS – Kartingas (K.Girdausko ASK patalpose Kaunakiemio g.5, Kaunas, Vilko 

kartodromo trasa) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-01:00 Treniruotė – (išvažiavimas iš PIT zonos, važiavimas 

trasoje, teisėjų reikalavimų supratimas bei vykdymas, 

safety car ( SC ) procedūros supratimas bei vykdymas , 

PIT zonos taisyklių supratimas bei vykdymas, starto 

procedūros – riedantis, iš vietos, supratimas bei 

vykdymas, stabdymas, akceleravimas,  trajektorija) 

2 00:00-00:15 Treniruotės aptarimas, klaidų apžvalga ir instruktoriaus 

patarimai. 

3 00:00-00:30 Kvalifikacijos procedūros treniruotė  (su sustojimais PIT 

zonoje ir teisėjų reikalavimais) 

4 00:00-00:15 Kvalifikacinių važiavimų  aptarimas ir vertinimas 

(vertinimas *) 

Viso trukmė 2 val. 00 min. 

 

 

 

 

 



7. UŽSIĖMIMAS – Kartingas (Kaunakiemio g.5, Kaunas, Vilko kartodromo trasa) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-00:40 Lenktynės – Sprint tipo 25 ratai. ( Treniruotė 10 min., 

kvalifikacija 5 min., 25 ratų lenktynės , startas iš vietos. 

Lenktynės organizuojamos kartu su Vilko kartodromo 

kartingo akademija, dalyvių skaičius lenktynių metu nuo 

4 iki 12). 

2 00:00-00:20 Lenktynių eigos ir rezultato aptarimas bei vertinimas 

(vertinimas*) 

Viso trukmė 1 val. 00 min. 

 

8. UŽSIĖMIMAS – Kartingas (Kaunakiemio g.5, Kaunas, Vilko kartodromo trasa) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-01:00 Lenktynės – Ilgų distancijų tipo 70 ratų. ( Treniruotė 10 

min., kvalifikacija 10 min., 70 ratų lenktynės, startas iš 

eigos. Du (2) privalomi sustojimai PIT zonoje x 2 min. 

vienas privalomas sustojimas kuro užpylimo zonoje 1 

min.  Lenktynės organizuojamos kartu su Vilko 

kartodromo kartingo akademija, dalyvių skaičius 

lenktynių metu nuo 4 iki 12). 

2 00:00-00:20 Lenktynių eigos ir rezultato aptarimas bei vertinimas 

(vertinimas*) 

Viso trukmė 1 val. 00 min. 

 

9. UŽSIĖMIMAS – Praktika ARV mokymų bazėje Kauno raj. Rokai. (slidžios dangos) 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-01:00 Automobilio slydimo valdymas (galas/priekis, 

stabdymas/akceleravimas) 

2 00:00-00:20 Parktikos aptarimas ir vertinimas (vertinimas*) 

Viso trukmė 1 val. 20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. UŽSIĖMIMAS - Vertinimas  

 

Eilės 

Nr.  

Trukmė Pavadinimas 

1 00:00-01:00 Žinių patikrinimas (pagal LASF Licencijų išdavimo ir kategorijų 
suteikimo taisyklių 54.2.7. punktą. Teorinių žinių patikrinimą 
atlieka LASF Teisėjų komiteto paskirtas asmuo.). Teorijos žinių 
egzamino vieta pagal individualų sportininko ir egzaminuotojo 
susitarimą. 

2 Pagal LASF 
licencijų išdavimo 
ir kategorijų 
suteikimo tvarką 

„D“ kategorijos licencijos išdavimas. 

Viso trukmė 1 val. 20 min. 

 

 PASTABA: 

(vertinimas*) - K.Girdausko ASK paskirti instruktoriai vertina kandidatų teorines žinias bei 

praktinius gebėjimus pagal aukščiau išdėstytą Kvalifikacijos kėlimo programą 10 balų sistemoje.  

 

Eilės 

Nr.  

Vertinama Balai Pastabos 

1 LASF veiklą ir automobilių sportą 

reglamentuojančių dokumentu svarbos suvokimas 

bei žinojimas 

  

2 Automobilių sporto taisyklių žinojimas   

3 Saugos reikalavimų žinojimas   

4 Psichologo vertinimas   

5 Taisyklių laikymasis praktinių užduočių metu   

6 Transporto priemonių įrangos bei technikos 

valdymo ir naudojimo supratimas 

  

7 Priekine ar galine ašimi varomos transporto 

priemonės valdymas 

  

8 Disciplinos laikymasis   

9 Važiavimų stabilumas   

10 Dalyvio elgesys varžybų metu   

11 Gebėjimas atlikti trasos analizę   

12 Trajektorijos pasirinkimas   

13 Stabdymo taškų pasirinkimas   

14 Savo ir kitų dalyvių saugumo suvokimas lenktynių 

metu. 

  

15 Stenogramos sudarymas, kelio supratimas   

 

Užsiėmimų kaina: 500,00 Eur. vienam dalyviui. 

* Į kainą neįskaičiuota - teorijos žinių egzaminas LASF kainuoja 50 eurų, ARV mokymų centro 

slidžios dangos nuoma, technikos nuoma, kartingo nuoma. 

 


