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LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA 

DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 4 

2020 m. spalio 30 d. 
 

 

Drifto komiteto posėdis vyko Parodų g. 1, Vilniuje. 

Posėdis pradėtas 2020-10-30 19:00 val., baigtas 24:00 val. 

Dalyvavo: Komiteto pirmininkas Linas Ramoška, komiteto pirmininko pavaduotoja Justė 

Šimkutė, LASF Komiteto nariai: Darius Jurčiukonis (organizatoriaus atstovas), Vygantas Rimkus 

(sportininkų atstovas), Gediminas Šliumpa (techninių reikalavimų atstovas), Mantas Kulvinskas (teisėjų 

atstovas). 

Taip pat dalyvavo: LASF prezidentas Egidijus Janavičius, LASF generalinis sekretorius Tadas 

Vasiliauskas, Lietuvos drifto sportininkai Robertas Šalkauskas ir Paulius Karklelis. 

Kvorumas: yra 

Posėdžio pirmininkas: Linas Ramoška 

Posėdžio sekretorė: Justė Šimkutė 

 
I. Darbotvarkės pristatymas ir patvirtinimas. 

 
1. Dėl komandos „Jega drift“ įtraukimo į metinius rezultatus; 

2. 2020 m. metinių rezultatų tvirtinimas; 

3. Susitikimo su bendruomene klausimas, diskusijos ir informacijos (nuomonių) iš dalyvių 

surinkimas; 

4. Sezono uždarymo ir apdovanojimų organizavimas; 

5. Lietuvos drifto varžybų reglamento ir taisyklių pakeitimai ir pasiūlymų aptarimas, vairuotojų 

sąrašo peržiūra; 

6. Automobilių techninių reikalavimų 2021 metų STREET, SEMI-PRO, PRO Drifto lygoms 

pakeitimai ir pasiūlymų aptarimas; 

7. Preliminarios 2021 metų Drifto varžybų kalendoriaus datos, varžybų organizatorių paraiškų 

apžvalga; 

8. Kiti klausimai, bendra diskusija. 

 

BALSUOTA: darbotvarkei vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę. 
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II. Darbotvarkės klausimų svarstymas. 

 
1. Dėl komandos „Jėga drift“ įtraukimo į metinius rezultatus. 

SVARSTYTA: 2020 m. spalio 19 d. buvo gautas komandos „Jega drift“ nario Mariaus Kristijono 

Ališausko prašymas komandą „Jega drift“ įtraukti į metinę komandinę įskaitą. Komanda turi pareiškėjo 

licenciją. Komandos nariai: Marius Kristijonas Ališauskas, Deivydas Stankevičius, Izidorius Latėnas. 

Visi nariai turi metines vairuotojų licencijas. 

Komanda nebuvo įtrauka į komandinę įskaitą, nes komanda nebuvo užpildžiusi komiteto pateiktos 

registracijos paraiškos. 

 

SIŪLYTA: Įtraukti komandos „Jega drift“ rezultatus į metinę komandinę Street lygos įskaitą. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 
NUTARTA: Įtraukti komandos „Jega drift“ rezultatus į metinę komandinę Street lygos įskaitą. 

 

2. 2020 m. metinių rezultatų tvirtinimas. 

SVARSTYTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos drifto metinius kiekvienos lygos rezultatus bei 

komandinės įskaitos rezultatus, įtraukus „Jėga drift“ komandą. 

Taip pat, pateikiant rezultatus, įtraukti visus neklasifikuotus varžybų dalyvius, turėjusius metines 

lincencijas ir dalyvavusius mažiau nei 3 etapuose. 

SIŪLYTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos drifto metinius rezultatus ir įtraukti neklasifikuotus 

sportininkus. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti 2020 m. Lietuvos drifto metinius rezultatus ir įtraukti neklasifikuotus 

sportininkus. 

 

3. Susitikimo su bendruomene klausimas, diskusijos ir informacijos (nuomonių) iš dalyvių 

surinkimas. 

SVARSTYTA: Išplėstinį drifto bendruomenės susitikimą vykdyti nuotoliniu būdu, pasitelkiant 

ZOOM programą. Susitikimui vykdyti išankstinę registraciją. 

SIŪLYTA: Išplėstinį drifto bendruomenės susitikimą vykdyti nuotoliniu būdu 2020-11-07 11 val. su 

išankstine registracija. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 
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NUSPRĘSTA: Išplėstinį drifto bendruomenės susitikimą vykdyti nuotoliniu būdu 2020-11-07 11 val. 

su išankstine registracija. 

 

4. Sezono uždarymo ir apdovanojimų organizavimas. 

SVARSTYTA: Suruošti apdovanojimus, o apdovanojimų ceremoniją vykdyti arba nevykdyti 

atsižvelgiant į šalyje esančią pandeminę situaciją ir esančius nurodymus. Sprendimą dėl 

apdovanojimų ceremonijos priimti iki gruodžio 1 d. Jei ceremonija neįvyktų, metinius apdovanojimus 

prizininkams įteikti individualiai. 

SIŪLYTA: Suruošti apdovanojimus, o dėl apdovanojimų ceremonijos sprendimą priimti iki gruodžio 

1 d. Neįvykus apdovanojimų ceremonijai, metinius apdovanojimus prizininkams įteikti individuliai. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUSPRĘSTA: Suruošti apdovanojimus, o dėl apdovanojimų ceremonijos sprendimą priimti iki 

gruodžio 1 d. Neįvykus apdovanojimų ceremonijai, metinius apdovanojimus prizininkams įteikti 

individuliai. 

 

5. Lietuvos drifto varžybų reglamento ir taisyklių pakeitimai ir pasiūlymų aptarimas, 

vairuotojų sąrašo peržiūra. 

SVARSTYTA: a) keisti (arba naikinti) 5.13.2 reglamento punktą „Sportininkas galutinėje metinėje 

įskaitoje yra klasifikuojamas tik tuo atveju jeigu: įvykus 5 etapams – sudalyvauja 3 etapuose; įvykus 

6 etapams – sudalyvauja 3 etapuose; įvykus 7 etapams – sudalyvauja 4 etapuose.“ Svarstyta, kad visi 

dalyviai, dalyvavę bent 1-ame etape ir turėję metinę licenciją, būtų įtraukti į galutinę metinę įskaitą. 

b) aptartas atvejis, kai sugedus A dalyvio automobiliui iki kvalifikacijos, šis pasiskolina varžybose 

dalyvaujančio kito B dalyvio automobilį, kai jau B dalyvis suvažiavo savo kvalifikacinius važiavimus 

ir surinko 0 balų. Siūloma įtraukti į reglamentą, jog keičiamas automobilis negali būti jau 

dalyvaujantis varžybose, t.y. vienas automobilis gali dalyvauti kvalifikacijoje tik su vienu ir tuo pačiu 

vairuotoju. 

c) peržiūrėtas visų lygų dalyvių sąrašas ir atitinkamai dalyviai perkaliami į aukštesnę arba žemesnę 

lygą. Vairuotojų priskyrimo lygoms sąrašą pridėti priedu prie šio protokolo; 

d) įtraukti į reglamentą, jog varžybų metu vienam dalyviui skiriamas ne mažesnis kaip 5x6 m parkingo 

plotas. 

e) įtraukti į reglamentą punktą, dėl dalyvių prioriteto varžybose, kai organizatorius negali sutalpinti 
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visų norinčių dalyvių. Prioritetą siūloma skirstyti taip: 1) dalyvis su metine licencija, 2) pagal 

praėjusių etapų rezultatą, 3) pagal praėjusių metų rezultatus, kai vykdomas pirmas sezono etapas. 

SIŪLYTA: a) naikinti 5.13.2. reglamento punktą;  

b) įtraukti į reglamentą punktą, kad keičiamas automobilis negali būti jau dalyvaujantis varžybose, 

t.y. vienas automobilis gali dalyvauti kvalifikacijoje tik su vienu ir tuo pačiu vairuotoju; 

c) patvirtinti vairuotojų perkėlimą į kitas lygas, o vairuotojų priskyrimo lygoms sąrašą pridėti priedu 

prie šio protokolo. 

d) įtraukti į reglamentą, jog varžybų metu vienam dalyviui skiriamas ne mažesnis kaip 5x6 m parkingo 

plotas; 

e) įtraukti į reglamentą punktą, dėl dalyvių prioriteto varžybose, kai organizatorius negali sutalpinti 

visų norinčių dalyvių; 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUSPRĘSTA: a) naikinti 5.13.2. reglamento punktą;  

b) įtraukti į reglamentą punktą, kad keičiamas automobilis negali būti jau dalyvaujantis varžybose, 

t.y. vienas automobilis gali dalyvauti kvalifikacijoje tik su vienu ir tuo pačiu vairuotoju; 

c) patvirtinti vairuotojų perkėlimą į kitas lygas, o vairuotojų priskyrimo lygoms sąrašą pridėti priedu 

prie šio protokolo. 

d) įtraukti į reglamentą, jog varžybų metu vienam dalyviui skiriamas ne mažesnis kaip 5x6 m parkingo 

plotas; 

e) įtraukti į reglamentą punktą, dėl dalyvių prioriteto varžybose, kai organizatorius negali sutalpinti 

visų norinčių dalyvių; 

 

 

6. Automobilių techninių reikalavimų 2021 metų STREET, SEMI-PRO, PRO Drifto lygoms 

pakeitimai ir pasiūlymų aptarimas. 

SVARSTYTA: vyko diskusija dėl degalų bako apibrėžimo, dėl E90, E87 neoriginalių traversų, dėl 

tolerancijos dėl ratų išlindimo iš po arkų.  

SIŪLYTA: diskusiją pratęsti išplėstiniame susitikime su bendruomene. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUSPRĘSTA: diskusiją pratęsti išplėstiniame susitikime su bendruomene. 
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7. Preliminarios 2021 metų Drifto varžybų kalendoriaus datos, varžybų organizatorių paraiškų 

apžvalga. 

SVARSTYTA: 2021 m. varžyboms organizuoti buvo gautos šios organizatorių paraiškos:  

 MB „Cinkas“. Prašymas organizuoti 4 PRO, 3 Semi PRO ir 3 Street lygų etapus. 

 Molėtų automobilių sporto klubas. Prašymas organizuoti po 1 Semi PRO ir Street lygų etapą. 

 VšĮ Promo Events. Prašymas organizuoti PRO lygos etapą. 

 VšĮ Autosportas. Prašymas organizuoti 2 PRO, po 3 Semi PRO ir Street lygų etapą. 

 VšĮ Rimkaus projektai. Prašymas organizuoti po 2 Semi PRO ir Street lygų etapus. 

Svarstyta rengti po 6 kiekvienos lygos etapus.  

Buvo diskutuojama ir dėliojamas preliminarus kalendorius, tačiau iškilo klausimų dėl keletos lokacijų 

ir organizatorių galimybių. 

SIŪLYTA: nepriimti galutinio kalendoriaus ir duoti laiko organizatoriams išspręsti iškilusius 

klausimus. Kalendoriaus svarstymą perkelti į kitą komiteto posėdį, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 1 

d. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUSPRĘSTA: nepriimti galutinio kalendoriaus ir duoti laiko organizatoriams išspręsti iškilusius 

klausimus. Kalendoriaus svarstymą perkelti į kitą komiteto posėdį, bet ne vėliau kaip iki gruodžio        

1 d. 

 

8. Kiti klausimai, bendra diskusija. 

SVARSTYTA:  

a) vyko bendra diskusija, jog reikėtų daugiau komunikacijos su varžybų dalyviais šiomis temomis:  

1) dėl gesintuvų tvirtinimo automobiliuose. Siūlyta padaryti video. 

2) dėl rūkymo ir kuro pylimo pit zonoje, galimas grėsmes ir pan., tai pat viso to kontroliavimo. 

3) dėl atvejų, kai automobilio tempimo metu ištrūksta tempimo kilpa ir padaroma žala 

organizatoriui. Siūloma, kad šią žalą prisiimtų tempiamo automobilio vairuotojas. 

4) dėl išsamesnės informacijos pateikimo dalyviams prieš naują sezoną, ypač orientuotis į naujokus 

ir street lygą. Siūlyta padaryti video. Taip pat siūlyta apsvarstyti organizatoriams ilgesnius ir 

išsamesnius briefingus varžybų metu. 

b)  buvo trumpai pristatyta TOP 48 formato mintis. Siūlyta tai apsvartsyti kitam sezonui. 

c) apsvarstyta galimybė sugrąžinti Kęstučiui Petroniui sportininko licenciją su tam tikromis 

sąlygomis. Siūlyta K. Petroniui 2021 m. sezone tapti universaliu, Drifto komiteto paskirtu varžybų 
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dalyvių spoteriu, kuris stebėtų visų dalyvių važiavimus, dalintųsi įžvalgomis ir patarimais. 

SIŪLYTA: a) išplėsti komunikaciją rūpimais klausimais su dalyviais, apgalvoti komunikacijos planą 

2021 m. sezonui; 

b) labiau pasigilinti į TOP 48 formatą ir galimybes jį surengti; 

c) pasikalbėti su K. Petroniu ir pristatyti komiteto siūlymą tapti varžybų dalyvių spoteriu. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUSPRĘSTA: a) išplėsti komunikaciją rūpimais klausimais su dalyviais, apgalvoti komunikacijos 

planą 2021 m. sezonui; 

b) labiau pasigilinti į TOP 48 formatą ir galimybes jį surengti; 

c) pasikalbėti su K. Petroniu ir pristatyti komiteto siūlymą tapti varžybų dalyvių spoteriu. 

 

 

 

 
 

Protokolo lapų 6 

Posėdžio pirmininkas Linas Ramoška  

Posėdžio sekretorė Justė Šimkutė 


