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LASF Drag komiteto posėdžio protokolas Nr. 2021-07 

2021-08-15 

 

 

LASF Drag komiteto posėdis įvyko el. ryšio priemonėmis (el. paštu, “Zoom”, Google Drive 

platformose), pradėtas 2021-08-04 (Trečiadienis) 19:00 val., baigtas 2021-08-04 (Trečiadienis) 20:00 

val. 

 

DALYVAVO: 

LASF Drag komiteto pirmininkas - Tomas Liutinskis; 

LASF Drag komiteto nariai – Antanas Krivickas, Ligitas Butkus, Tautvydas Antanavičius, Tomas 

Stadalius, Jurgis Grigaliūnas; 

 

Posėdyje nedalyvo, bet balsavo el. paštu Vaiva Šlederienė  

 

POSĖDŽIO DIENOTVARKĖ: 

 

Procedūriniai klausimai 

I Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 

II Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas; 

III Dėl MB Renkinas pateiktos paraiškos rugpjūčio 15d. lenktynėms Raseiniuose; 

IV Dėl MB Renkinas ULTIM8 drag by Startline Palangoje varžybų: 

1. Dėl varžybų rezultatų ir jų galimo klastojimo, pašalinant rezultatus iš iDrag.lt tinkalapio. 

2. A.Rudzio trasos saugumo viršininko pareigų. 

3.  Edgaro Lepinsko  pašalinimas iš galimų varžybų vadovų Drago sporto disciplinoje sąrašo. 

 

I Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai: 

 

SIŪLYTA: posėdžio pirmininku pasiūlytas Tomas Liutinskis, posėdžio sekretoriumi – Tomas 

Liutinskis. 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: posėdžio pirmininkas – Tomas Liutinskis, posėdžio sekretorius – Tomas 

Liutinskis. 

II Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas: 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF Drag Komiteto posėdžio darbotvarkę: 

 

Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 

Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas; 

Dėl MB Renkinas pateiktos paraiškos rugpjūčio 15d. lenktynėms Raseiniuose; 

Dėl MB Renkinas  ULTIM8 drag by Startline Palangoje varžybų: 

Dėl varžybų rezultatų ir ju galimo klastojimo pašalinant rezultatus iš iDrag.lt tinkalapio. 

Dėl A.Rudzio trasos saugumo viršininko pareigų. 

Edgaro Lepinsko pašalinimas iš galimų varžybų vadovų Drago sporto disciplinoje sąrašo. 
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BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 

 

Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 

Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas; 

Dėl MB Renkinas pateiktos paraiškos rugpjūčio 15d. lenktynėms Raseiniuose; 

Dėl MB Renkinas  ULTIM8 drag by Startline Palangoje varžybų: 

Dėl varžybų rezultatų ir ju galimo klastojimo pašalinant rezultatus iš iDrag.lt tinkalapio. 

A.Rudzio trasos saugumo viršininko pareigų. 

Edgaro Lepinsko  pašalinimas iš galimų varžybų vadovų Drago sporto disciplinoje sąrašo. 

 

III Dėl MB Renkinas pateiktos paraiškos rugpjūčio 15d. lenktynėms Raseiniuose. 

 

SVARSTYTA: Dėl MB Renkinas pateiktos paraiškos rugpjūčio 15d. lenktynėms Raseiniuose. 

 

SIŪLYTA: Atmesti MB Renkinas pateiktą paraišką rugpjūčio 15d. lenktynėms Raseiniuose, dėl 

neatlikto laiku trasos inspektavimo ir nepateikto saugos plano. 

 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: Atmesti MB Renkinas pateiktą paraišką rugpjūčio 15d. lenktynėms Raseiniuose, dėl 

neatlikto laiku trasos inspektavimo ir nepateikto saugos plano. 

 

IV. Dėl MB Renkinas  ULTIM8 drag by Startline Palangoje varžybų: 

 

1. Dėl varžybų rezultatų ir jų galimo klastojimo pašalinus rezultatus iš iDrag.lt tinkalapio 

 

SVARSTYTA: įvykusių varžybų rezultatai iki šiol nepateikti, todėl sunku spręsti apie rezultatų 

tikrumą. Galimai pažeistos varžybų organizatoriaus licencijos sąlygos: „Organizatoriaus prašymu, 

LASF išduota licencija patvirtina, kad organizatorius-licencijos savininkas yra pasirašęs varžybų 

organizavimo sutartį, pateikęs ir suderinęs varžybas reglamentuojančius dokumentus su atitinkamos 

automobilių sporto komitetų. Šios licencijos savininkas užtikrina, kad bus laikomasi varžybų 

programos ir visų saugumo plane numatytų saugumo priemonių organizuojant nurodytos sporto šakos 

varžybas.“ 

 

SIŪLYTA: Siūlyti LASF sekretoriui, neišduoti organizatoriaus licencijos MB Renkinas, kol nebus 

pateikti varžybų rezultatai ir 30 dienų po jų pateikimo, norint patikrinti varžybų dokumentus ir 

rezultatus, bei jų galimą klastojimą. Taip pat skirti organizatoriui baudą už vėlavimą, pagal 

LASVOVT priedą Nr. 2 „Už varžybų dokumentacijos nurodytos LASVOVT nepristatytos laiku po 

varžybų“, juos pateikus.  

 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: Siūlyti LASF sekretoriui, neišduoti organizatoriaus licencijos MB Renkinas, kol nebus 

pateikti varžybų rezultatai ir 30 dienų po jų pateikimo, norint patikrinti varžybų dokumentus ir 

rezultatus, bei jų galimą klastojimą. Taip pat skirti organizatoriui baudą už vėlavimą, pagal 

LASVOVT priedą Nr. 2 „Už varžybų dokumentacijos nurodytos LASVOVT neprastatymą laiku po 

varžybų“, juos pateikus.  

 

2. Dėl A.Rudzio trasos saugumo viršininko pareigų  

 

SVARSTYTA: pašalinti A.Rudzio kandidaturą iš galimų trasos saugumo viršininko pareigų Drago 

sporto disciplinoje sąrašo, nes varžybų metu jis nevykdė šių pareigų, A.Rudziui laikinai tapus starto 

teisėju. 
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SIŪLYTA: pašalinti A.Rudzio kandidaturą iš galimų trasos saugumo viršininko pareigų Drago 

sporto disciplinoje sąrašo, nes varžybų metu jis nevykdė šių pareigų, A.Rudziui laikinai tapus starto 

teisėju. 

 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: pašalinti A.Rudzio kandidaturą iš galimų trasos saugumo viršininko pareigų Drago 

sporto disciplinoje sąrašo, nes varžybų metu jis nevykdė šių pareigų, A.Rudziui laikinai tapus starto 

teisėju. 

 

 

3. Dėl Edgaro Lepinsko pašalinimo iš galimų varžybų vadovų Drago sporto disciplinoje sąrašo. 

 

SVARSTYTA: Dėl Edgaro Lepinsko pašalinimo iš galimų varžybų vadovų Drago sporto 

disciplinoje sąrašo. Siūloma pašalinti Edgaro Lapinsko kandidatūrą iš galimų varžybų vadovų Drago 

sporto disciplinoje sąrašo, neatlikus tinkamai varžybų vadovo pareigų, dėl patirties stokos. 

SIŪLYTA: pašalinti Edgaro Lepinsko  kandidatūrą iš galimų varžybų vadovų Drago sporto 

disciplinoje sąrašo. 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: pašalinti Edgaro Lepinsko kandidatūrą iš galimų varžybų vadovų Drag sporto 

disciplinoje sąrašo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso protokolo lapų – 3. 

Posėdžio pirmininkas Tomas Liutinskis  

Posėdžio sekretorius Tomas Liutinskis 


