
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

KITŲ SPORTO ŠAKŲ KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2020-03-10 

 

2020-03-10 

Kaunas 

 

Kitų sporto šakų komiteto posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis (el. paštu). Posėdis 

pradėtas 2020-03-10 d. 11:00 val., baigtas 2020-03-10 d. 17:30 val. 

 

Dalyvavo:  

Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas: Silverijus Lapėnas; 

Kitų sporto šakų komiteto nariai: Audrius Kliminskas, Tadas Zdanavičius, Gediminas 

Šliumpa, Saulius Stanaitis 

Nedalyvavo: Romualdas Mažuolis 

 

Posėdžio pirmininkas: Silverijus Lapėnas 

Posėdžio sekretorius: Audrius Kliminskas 

 

Darbotvarkės klausimai ir sprendimų priėmimas: 

 

1. KLAUSIMAS. Dėl 2020 m. Weekend Grand Race taisyklių ir techninių reikalavimų 

tvirtinimo. 

Į LASF kreipėsi Weekend Grand Race varžybų serijos organizatorius ASK „Vilkaviškio 

greitis“. Organizatorius nori varžybas vykdyti suderintas su LASF, todėl komitetas turi įvertinti 

varžybų seriją bei patvirtinti varžybų serijos reglamentą ir techninius reikalavimus. Techniniai 

reikalavimai yra jau suderinti su Techninių reikalavimų komiteto pirmininku Egidijumi 

Janavičiumi. Varžybų reglamentui pastabas pateikė generalinis sekretorius, teisėjų komiteto nariai, į 

visas pastabas organizatorius atsižvelgė bei atitinkamai pataisė varžybų reglamentą. 

 

Siūloma: Patvirtinti Weekend Grand Race varžybų serijos reglamentą ir techninius 

reikalavimus 

 

Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: Patvirtinti Weekend Grand Race varžybų serijos reglamentą ir techninius 

reikalavimus. 

 

2. KLAUSIMAS. Dėl 2020 m. Lietuvos automobilių Street Race čempionato ir Lietuvos 

automobilių Slalomo čempionato reglamentų korektūros klaidų taisymo. 

 

Kitų sporto šakų komiteto pirmininko buvo pastebėta, jog 2020 m. Lietuvos automobilių 

Street Race čempionato reglamente 6.1. punkte ir Lietuvos automobilių slalomo čempionato 

reglamente 6.1. punkte yra padarytos korektūros klaidos. Jas būtina ištaisyti, kadangi korektūros 

klaidos glumina sportininkus ir organizatorius.  

 

Esama Lietuvos automobilių Slalomo čempionato reglamento 6.1. punkto redakcija: 

6.1. Čempionato etapo varžybų maksimalus startinis įnašas vienam sportininkui - 25 €. Komandos 

registracijos mokesčio nėra. Komandai atstovauti gali tik tie sportininkai, kurie įrašyti Pareiškėjo 

licencijoje. 

 



 

 

Naujai siūloma Slalomo čempionato reglameto 6.1. punkto redakcija: 

 

Čempionato etapo varžybų maksimalus startinis įnašas vienam sportininkui - 25 €. Komandos 

registracijos mokesčio nėra. Komandai atstovauti gali tik tie sportininkai, kurie įrašyti 

Pareiškėjo licencijoje. 

 

Esama Lietuvos automobilių Sreet Race čempionato reglamento 6.1. punkto redakcija: 

 

Čempionato etapo varžybų maksimalus startinis įnašas vienam sportininkui - 40 €. Maksimalus 

komandos registracijos mokestis - 15 €. Komandai atstovauti gali tik tie sportininkai, kurie įrašyti 

Pareiškėjo licencijoje. 

 

Naujai siūloma Street Race čempionato 6.1. punkto redakcija: 

 

Čempionato etapo varžybų maksimalus startinis įnašas vienam sportininkui - 40 €. Maksimalus 

komandos registracijos mokestis - 15 €. Komandai atstovauti gali tik tie sportininkai, kurie 

įrašyti Pareiškėjo licencijoje. 

 

Siūloma: Teikti LASF Tarybai prašymą patvirtinti redaguotus čempionatų reglamentus, kad 

būtų patvirtinti naujos redakcijos reglamentai be korektūros klaidų. 

 

Bendru nutarimu siūlymui pritarta. 

 

Nutarta: Teikti LASF Tarybai prašymą patvirtinti redaguotus čempionatų reglamentus, kad 

būtų patvirtinti naujos redakcijos reglamentai be korektūros klaidų. 

 

Viso protokolo su priedais lapų: 2 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Silverijus Lapėnas 

 

 

Posėdžio sekretorius   Audrius Kliminskas 


