
 

 
 

DRIFTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 3 

2021 m. gegužės 10 d. 

 

 

Drifto komiteto posėdis vyko nuotoliniu būdu. 

Posėdis pradėtas 2021-05-10 15:30 val., baigtas 16:00 val. 

Dalyvavo: Komiteto pirmininkas Linas Ramoška, komiteto pirmininko pavaduotoja Justė 

Šimkutė, LASF Komiteto nariai: Darius Jurčiukonis (organizatoriaus atstovas), Robertas Šalkauskas 

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

atstovas). 

Kvorumas: yra 

Posėdžio pirmininkas: Linas Ramoška 

Posėdžio sekretorė: Justė Šimkutė 

 
I. Darbotvarkės pristatymas ir patvirtinimas. 

 
1. Dėl TOP 48 formato išaiškinimo ir patvirtinimo. 

2. Dėl komiteto sudėties keitimo 

 

BALSUOTA: darbotvarkei vienbalsiai pritarta. 

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę. 

 

II. Darbotvarkės klausimų svarstymas. 
 

1. Dėl TOP 48 formato išaiškinimo ir patvirtinimo 

SVARSTYTA: Atsižvelgiant į praėjusių metų Street lygos dalyvių skaičių, siūloma įvesti TOP 48 

porinių važiavimų formatą. Šis formatas būtų naudojamas pirmąjame 2021 m. Street lygos etape 

gegužės 15-16 d., organizatoriui su tuo sutinkant. 

TOP 48 porinių važiavimų vykdymas: 

• TOP 48 poriniai važiavimai vykdomi, kai daugiau nei 60 dalyvių kvalifikacijos metu surenka 

50 ar daugiau taškų. Jei šią sąlygą įvykdo mažiau nei 60 dalyvių, organizatorius gali savo 

nuožiūra vykdyti ar nevykdyti TOP 48 porinius važiavimus.  

• TOP 48 poriniai važiavimai prasideda nuo 17-48 vietas kvalifikacijoje užėmusių dalyvių, t.y. 



 

porinius važiavimus važiuoja 17 su 48, 18 su 47 ir t.t. Atkrintamųjų būdu laimėjusieji toliau 

važiuoja su 1-16 vietas užėmusiais porininkais.  

Pavyzdinė lentelė pridedama. 

 

*Nuotraukos šaltinis: https://www.facebook.com/DriftCornerGP/photos/3350209821771446 



 

 

SIŪLYTA: Patvirtinti TOP 48 porinių važiavimų formatą ir leisti jį naudoti 2021 m. pirmąjame Street 

lygos etape gegužės 15-16 d.. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUSPRĘSTA: Patvirtinti TOP 48 porinių važiavimų formatą ir leisti jį naudoti 2021 m. pirmąjame 

Street lygos etape gegužės 15-16 d.. 

 

2.  Dėl drifto komiteto sudėties keitimo 

SVARSTYTA: a) Drifto komitete šiuo metu esantį Techninių reikalavimų atstovą Gediminą Šliumpą 

paskirti Saugos ekspertu Drifto komitete. 

b) Įtraukti Paulių Milešką kaip techninių reikalų ekspertą į Drifto komitetą ir pateikti prašymą LASF 

tarybai patvirtinti. 

SIŪLYTA: a) Patvirtinti Gediminą Šliumpą Saugos ekspertu drifto komitete. 

b) Įtraukti Paulių Milešką kaip techninių reikalų ekspertą į Drifto komitetą ir pateikti prašymą LASF 

tarybai patvirtinti. 

BALSUOTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarta. 

NUSPRĘSTA: a) Patvirtinti Gediminą Šliumpą Saugos ekspertu drifto komitete. 

b) Įtraukti Paulių Milešką kaip techninių reikalų ekspertą į Drifto komitetą ir pateikti prašymą LASF 

tarybai patvirtinti. 

 

Protokolo lapų 3 

Posėdžio pirmininkas Linas Ramoška  

Posėdžio sekretorė Justė Šimkutė 


