PATVIRTINTA:
LASF Tarybos
2022 m. kovo 16/17d.
Protokolo Nr. 2022-06

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS
LICENCIJŲ IŠDAVIMO IR KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo
taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Nacionalinių bei Tarptautinių licencijų (toliau – Licencija)
išdavimo, suspendavimo bei šių Licencijų kategorijų suteikimo tvarką.
2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Tarptautinės automobilių federacijos, LR Sporto įstatymo,
Lietuvos automobilių sporto kodekso bei kitų įstatymų ir LASF norminių aktų reikalavimais.
3. Visos LASF išduotos Licencijos yra LASF nuosavybė.
4. Licencijas išduoda, papildo, patikslina bei kategorijas suteikia LASF, vadovaudamasi šiomis
Taisyklėmis.
5. Licencijų formas ir jų aprašymus tvirtina LASF Taryba. Licencijų formos ir aprašymai pateikiami
šių taisyklių prieduose.
6. Pats Licencijos išdavimas yra faktas, kad tarp LASF ir Licencijos turėtojo atsirado teisiniai
santykiai.
7. Licencija išduodama be atskiro LASF atitinkamo komiteto sprendimo, jei kandidatas atitinka
nacionalinės Licencijos išdavimui keliamus reikalavimus, išskyrus Organizatoriaus, Trasos ir
Automobilio saugos rėmo gamintojo Licencijas.
8. LASF gali atsisakyti išduoti Licenciją, jei kandidatas neatitinka nacionalinių Licencijos išdavimui
keliamų reikalavimų, arba jei kandidato atžvilgiu yra priimta argumentuota LASF Tarybos
rekomendacija neišduoti Licencijos. LASF atitinkamas komitetas, kurio kompetencijoje yra asmuo,
ketinantis dalyvauti automobilių sporto veikloje, ar automobilių sporto trasa, ar automobilio saugos
rėmų gamintojas (montuotojas), gali priimti sprendimą neišduoti Licencijos, jeigu per paskutinius
metus šiam asmeniui buvo taikoma Lietuvos automobilių sporto kodekso 12 str. numatyta bauda,
ar automobilių sporto trasa neatitinka jai keliamų reikalavimų, ar automobilių saugos rėmo
gamintojo (montuotojo) gaminama produkcija neatitinka jai keliamų reikalavimų. Šiame LASF
komiteto sprendime privalo būti raštu nurodytos atsisakymo išduoti Licenciją priežastys.
9. Licencijų suspendavimo procedūras nustato Lietuvos automobilių sporto kodeksas bei šios
Taisyklės.
10. Asmuo, norintis gauti Licenciją, privalo būti susipažinęs su LASF įstatais, LASK, šiomis
Taisyklėmis bei kitais automobilių sportą reglamentuojančiais dokumentais ir, gavęs Licenciją,
privalo jų laikytis.
11. Licencijos galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
12. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „LASF narys (iai)“ – apima LASF tikrojo nario ir LASF
asocijuoto nario sąvokas.
13. Licencijos išduodamos LASF nariams, LASF narių nariams ar fiziniams asmenims (jei ko kito
nenustato šios taisyklės), įrašytiems į Pareiškėjų paraiškas ar LASF nario narių sąrašus, per 2-5
darbo dienas nuo privalomų Licencijai gauti dokumentų pateikimo ir apmokėjimo dienos per ELASF sistemą. Fiziniams asmenims išduodamos vienkartinės arba individualios Vairuotojo
licencijos (metinės M kategorijos), kurias išduoda LASF sekretoriatas arba LASF per varžybų
Organizatorius. Vienkartinės Vairuotojo licencijos išdavimo tvarką nustato šių Taisyklių V ir VI
skyriai.

14. Metinė trasos licencija gali būti išduodama LASF nariams arba Lietuvos valstybei
priklausančioms automobilių sporto trasoms (pvz.: VšĮ „Nacionalinis žiedas“).
15. Klausimus, susijusius su Licencijos išdavimu ar atsisakymu išduoti Licenciją, savo kompetencijos
ribose sprendžia LASF sekretoriatas arba LASF atitinkamas komitetas, kurio kompetencijoje yra
asmuo, ketinantis dalyvauti automobilių sporto veikloje, ar automobilių sporto trasa, ar
automobilio saugos rėmų gamintojas (montuotojas). Klausimus dėl Licencijos atšaukimo
(suspendavimo) sprendžia LASF Taryba. Ginčus, kylančius dėl Licencijos išdavimo, atsisakymo
išduoti Licenciją ar atšaukimo (suspendavimo), sprendžia LASF Apeliacinis teismas.
II SKYRIUS
SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
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FIA – Tarptautinė automobilių federacija.
TSK – Tarptautinis sporto kodeksas.
ASF – kitos šalies nacionalinė federacija esanti FIA narė.
LASK - Lietuvos automobilių sporto kodeksas.
Suvažiavimas – LASF tikrųjų narių suvažiavimas.
Licencija – tai registracijos pažymėjimas, išduotas juridiniam ar fiziniam asmeniui (Pareiškėjui,
Vairuotojui, teisėjui, organizatoriui, trasai, saugos rėmo gamintojui (montuotojui)), ketinančiam
dalyvauti automobilių sporto veikloje.
Pareiškėjas – tai LASF narys turintis Pareiškėjo licenciją.
Pareiškėjo licencija – tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę juridiniam asmeniui
(tapusiam LASF nariu) dalyvauti automobilių sporto varžybose, atstovauti Pareiškėjo komandos
interesus varžybų metu.
Pareiškėjo komanda - tai į Pareiškėjo licenciją surašyti asmenys (Pareiškėjo atstovai ir
Vairuotojai) su Pareiškėjo paraiškoje nurodytu komandos pavadinimu. Pareiškėjo licencija
išduodama tik vienai pareiškėjo komandai. Ilgų distancijų (1000 km ir daugiau ) lenktynėse vieną
Pareiškėjo komandą sudaro vienas automobilis. LASF narys, pageidaujantis turėti daugiau kaip
vieną Pareiškėjo komandą, privalo įsigyti atskirą Pareiškėjo licenciją kiekvienai Pareiškėjo
komandai.
Pareiškėjo atstovas - tai į Pareiškėjo licenciją įtrauktas asmuo, kuris įgaliotas atstovauti
Pareiškėjo komandos interesus varžybų metu. Pareiškėjo licencijoje įrašyti Pareiškėjo atstovai
privalo išmanyti automobilių sportą reglamentuojančius dokumentus.
Kategorija – tai tam tikras Licencijos lygis, kuris yra suteikiamas įvykdžius šiose Taisyklėse
keliamus reikalavimus. Tam tikros Licencijos kategorijos turėjimas nurodo Licencijos turėtojo
kvalifikacinį lygį ir senaties termino neturi, tačiau jos galiojimas atsiranda tik tada, kai yra
išpildomos šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos ir galioja šių Taisyklių nustatytais terminais.
Taisyklėse naudojama sąvoka „galiojimas“, suprantama kaip leidimas atlikti Licencijoje nustatytas
pareigas ar veiksmus, Licencijos galiojimo metu.
Vairuotojas – tai asmuo, automobilių sporto varžybose vairuojantis automobilį ir turintis LASF
arba kitos ASF išduotą Vairuotojo licenciją.
Vairuotojo licencija - tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę fiziniam asmeniui, įrašytam
į Pareiškėjo licenciją arba gavusiam vienkartinę Vairuotojo licenciją, dalyvauti automobilių sporto
varžybose.
Individuali Vairuotojo licencija – tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę fiziniam
asmeniui dalyvauti automobilių sporto varžybose, atstovauti savo, kaip Pareiškėjo interesus
varžybų metu. Individualios licencijos savininkui Pareiškėjo licencija neišduodama, aukščiausia
individualios Vairuotojo licencijos kategorija yra M kategorija.
Teisėjas – tai fizinis asmuo, vykdantis teisėjo funkcijas automobilių sporto varžybose ir
atsakingas, kad jose būtų laikomasi automobilių sporto varžybas reglamentuojančių norminių
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aktų. Teisėjas privalo turėti atitinkamos kategorijos Teisėjo licenciją, išduotą LASF arba kitos
ASF.
Teisėjo licencija - tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę fiziniam asmeniui, esančiam
LASF nario nariu, automobilių sporto varžybose vykdyti Teisėjo funkcijas.
LASF nario narys – tai LASF nario (juridinio asmens) valdymo organo narys, dalyvis (narys –
fizinis ar juridinis asmuo) įtrauktas į juridinio asmens narių sąrašus ar darbuotojas.
Trasa – viešose ar privačiose teritorijose, specialiai sukonstruota ir pastatyta uždara (stacionari ar
laikina) eismui skirta, žemės arba statinio paviršiaus dalis, arba bendro naudojimo kelio dalis,
skirta automobilių sporto varžyboms.
Trasos licencija - tai registracijos pažymėjimas, išduotas automobilių sporto trasai, kuri atitinka
FIA ar LASF keliamus reikalavimus, skirtas vykdyti tik konkrečios automobilių sporto disciplinos
varžybas.
Organizatorius – tai varžybas organizuojanti, juridinio asmens statusą turinti organizacija, tapusi
LASF nare gavusi LASF išduotą Organizatoriaus licenciją, suteikiančią teisę vykdyti varžybas.
Organizatoriaus licencija - tai registracijos pažymėjimas, išduotas LASF, suteikiantis teisę
LASF nariui organizuoti LASF automobilių sporto klasifikuojamas varžybas.
Automobilių saugos rėmų gamintojas (montuotojas) – Juridinis ar fizinis asmuo, kuris pagal
FIA ar LASF reikalavimus gamina ir/ar montuoja saugos rėmus sportiniams automobiliams ir turi
LASF išduotą automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licenciją.
Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licencija – tai registracijos pažymėjimas,
išduotas juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris suteikia teisę gaminti ir/ar montuoti saugos rėmus
sportiniams automobiliams.
Asmuo atliekantis automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) – tai fizinis asmuo,
įtrauktas į LASF nario Automobilių saugos rėmų gamintojo licenciją ir turintis LASF išduotą
asmens atliekančio automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimą.
Asmens atliekančio automobilių saugos rėmų gaminimą (montavimą) pažymėjimas – tai
registracijos pažymėjimas, išduotas fiziniam asmeniui, turinčiam galiojantį LR atitinkamos
institucijos išduotą sertifikatą (pažymėjimą) atlikti suvirinimo darbus ir įtrauktam į automobilių
saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licenciją, suteikiantis teisę atlikti automobilių saugos rėmų
gaminimą (montavimą).
„A lyga“, „B lyga“, „C lyga“ - tai automobilių sporto disciplinų klasifikuojamų varžybų lygos,
kurių reikalavimai yra nustatyti Lietuvos automobilių varžybų organizavimo ir vykdymo
taisyklėse (LASVOVT) bei Komitetų taisyklėse ar reglamentuose. E-čempionatai, tai varžybos
apibrėžtos LASVOVT 2 str. 42).
E-LASF - nuosavybės teise LASF priklausanti interneto platforma adresu https://sistema.lasf.lt,
kurioje teikiamos Lietuvos automobilių sporto administravimo paslaugos (paraiškų
padavimas/priėmimas, licencijų išdavimas, varžybų administravimas, draudimas ir kt.).
Sąvokos ir apibrėžimai naudojami vienaskaita yra taikomi ir daugiskaita, ir atvirkščiai. Taisyklėse
neaptartos sąvokos ir apibrėžimai suprantami taip, kaip jie apibrėžiami ir/ar aiškinami LASF
norminiuose aktuose arba kituose norminiuose aktuose, tame tarpe Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, FIA dokumentuose.
III SKYRIUS
LICENCIJŲ RŪŠYS

43. LASF išduoda šias licencijas:
43.1 Pareiškėjo licenciją;
43.2 Vairuotojo licenciją;
43.3 Teisėjo licenciją;
43.4 Organizatoriaus licenciją;
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43.5 Trasos licenciją;
43.6 Automobilių saugos rėmų gamintojo (montuotojo) licenciją.

IV SKYRIUS
PAREIŠKĖJO LICENCIJA
44. LASF narys, norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, privalo įsigyti Pareiškėjo licenciją.
LASF nariui sumokėjus metinį narystės mokestį, viena Pareiškėjo licencija (Tikrajam nariui
pareiškėjo A licencija, Asocijuotam nariui pareiškėjo B licencija) išduodama nemokamai.
Fiziniam asmeniui, dalyvaujančiam varžybose su vienkartine licencija arba individualia metine
licencija, Pareiškėjo licencija neprivaloma ir neišduodama, jis automatiškai tampa Pareiškėju,
tačiau negali rinkti taškų komandinėje įskaitoje.
45. Pareiškėjo licencijas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, išsiimti (atsispausdinti/atsisiųsti) galima
E-LASF sistemoje.
46. LASF narys, norintis gauti Pareiškėjo licenciją, privalo per E-LASF pateikti LASF sekretoriatui:
46.1. užpildytą nustatytos formos prašymą Pareiškėjo licencijai gauti. Paraiškoje turi būti nurodyti
asmenys atstovaujantys Pareiškėją (Pareiškėjo atstovai). Vairuotojai Pareiškėjo licencijoje
matosi automatiškai, kai apmokamas nustatyto dydžio mokestis už Vairuotojo licenciją.
46.2. prašymą(-usi) Vairuotojo licencijai gauti su priedais;
46.3. pagal pateiktą LASF sąskaitą, sumokėti Suvažiavimo patvirtintą nustatyto dydžio mokestį už
Pareiškėjo ir Vairuotojų licencijas.
47. Metų eigoje Pareiškėjo atstovų bei Vairuotojų sąrašas, Pareiškėjo licencijoje, gali būti papildomas
ir/ar keičiamas. Tokiu atveju, prieš varžybas, Pareiškėjas gali atsispausdinti Pareiškėjo licenciją iš
E-LASF sistemos.
48. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti Vairuotoją, kuris jau yra įtrauktas į kito
Pareiškėjo licencijoje, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra įrašytas
Vairuotojas, raštišką sutikimą. Ir tik gavus sutikimą galima per E-LASF teikti D2 licencijos
prašymą, kurios pagrindu sportininkas bus įtrauktas į kito Pareiškėjo licenciją.
49. Pareiškėjo licencija išduodama, kai yra sumokėti Suvažiavimo patvirtinti nustatyto dydžio
mokesčiai už Pareiškėjo ir Vairuotojų licencijas.
V SKYRIUS
VAIRUOTOJO LICENCIJA
50. Kiekvienas LASF automobilių sporto varžybose dalyvaujantis Vairuotojas turi turėti Vairuotojo
licenciją ir turi būti įrašytas į Pareiškėjo licenciją. Į Pareiškėjo licenciją nerašomi vienkartinių ir
individualių metinių Vairuotojų licencijų turėtojai.
51. Vairuotojo licencijas, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis išduoda LASF sekretoriatas, gavęs
prašymą per E-LASF. Licencijos galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. (imtinai)
52. LASF išduoda tokių kategorijų Vairuotojo licencijas:
52.1. Nacionalines M, E, E Junior, D Junior ir D;
52.2. Tarptautines ITA, ITB, ITC, ITD, ITE, ITF, ITG
53. Siekiant sporto masiškumo didinimo, atsižvelgiant į kai kurių automobilių sporto disciplinų
santykinai nedidelį pavojingumą, šių Taisyklių V ir VI skyrių nustatyta tvarka, LASF per
Organizatorių gali:
53.1. C lygos slalomui, Street Race, Driftui, Dragui, Time Attack ir 4x4 viso sezono metu
išdavinėti varžybų dieną galiojančią Vienkartinę M arba Vienkartinę E kategorijos
Vairuotojo licenciją.
53.2. A ir B lygų visų sporto šakų vaikų čempionatuose ar įskaitose; A ir B lygos Drago, Drifto
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čempionatų ; B ir C lygos Slalomo, Street Race čempionatų; 4x4 čempionatų varžybų
sportininkams išdavinėti tik du kartus per varžybinį sezoną ir tik vienas varžybas galiojančią
Vienkartinę M arba Vienkartinę E kategorijos Vairuotojo licenciją. Du kartus
pasinaudojus vienkartine licencija, visiems sekantiems varžybų etapams sportininkas privalo
išsiimti metinę atitinkamos kategorijos LASF vairuotojo licenciją.
54. Bendrieji reikalavimai ir privalomi dokumentai Vairuotojo licencijai gauti:
54.1. Asmuo, norintis gauti Vairuotojo licenciją, privalo būti įtrauktas į Pareiškėjo licenciją,
išskyrus vienkartinių ir individualių metinių Vairuotojo licencijų turėtojus. Reikalingus
dokumentus Vairuotojo licencijai gauti tik per E-LASF gali pateikti Pareiškėjas ar į
Pareiškėjo licenciją įtrauktas Pareiškėjo atstovas, ar Vairuotojas. Reikalingi dokumentai
vienkartinei M arba E kategorijos Vairuotojo licencijai yra pateikiami varžybų metu
Administracinei komisijai.
54.2. Metinei Vairuotojo licencijai gauti per E-LASF pateikiami šie dokumentai:
54.2.1. Prašymas Vairuotojo licencijai gauti;
54.2.2.Vairuotojo pažymėjimo kopija (sąlyga galioja pirmam ir antram Vairuotojui).
Vairuotojo pažymėjimo kopija nereikalaujama, jeigu Vairuotojas yra jaunesnis nei
18 metų ir dalyvauja varžybose, kurios vyksta uždarose trasose, t.y. kai Vairuotojas
dalyvaujantis varžybose, nevairuos automobilio bendro naudojimo keliais;
54.2.3. Galiojanti nustatytos formos asmens sveikatos patikrinimo pažyma M kategorijos
Vairuotojo licencijai – Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma forma
Nr. 083-1/a, visoms kitoms Vairuotojo licencijų kategorijoms – medicininė pažyma
F 068/a arba „Medical certificate of aptitude” (FIA TSK, priedas „L“ 1.8. p);
54.2.4. Asmens draudimo Liudijimas (polisas) (jei draudžiamasi ne per LASF) nuo rizikų
nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantis automobilių sporto varžybų ir
treniruočių metu iki einamų metų gruodžio mėn. 31 dienos imtinai. Minimali
draudimo suma 1500,- Eur.;
54.2.5. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauka ( jpg. formatu);
54.2.6. Abiejų tėvų elektroniniu parašu patvirtintas arba notaro patvirtintas tėvų ar globėjų
sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus).
54.2.7. Pateikti atitinkamos sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo rezultatą, pagal D
Junior ir D kategorijų Vairuotojo licencijoms gauti keliamus reikalavimus. Teorinių
žinių patikrinimas atliekamas E-LASF sistemoje.
54.3. Vienkartinei M arba E kategorijos Vairuotojo licencijai gauti dokumentų pateikimo
reikalavimai aprašyti šių Taisyklių VI skyriuje.
55. Amžių, nuo kada asmuo gali dalyvauti automobilių sporto varžybose, nustato šios Taisyklės ir
LASF atskirų sporto disciplinų varžybas reglamentuojantys dokumentai.
56. Vairuotojai turintys metines D Junior, D ar Tarptautinės kategorijos Vairuotojo licencijas per
vienerius kalendorinius metus, gali nemokamai būti įtraukti į dvi skirtingas Pareiškėjų licencijas.
Nustatytos kategorijos Vairuotojo licencijos privalo galioti toje sporto disciplinoje, kurioje
Vairuotojas varžysis. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti Vairuotoją, kuris jau
yra įtrauktas į kito Pareiškėjo licencijoje, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra
įrašytas Vairuotojas, raštišką sutikimą. Ir tik gavus sutikimą galima per E-LASF teikti D2
licencijos prašymą, kurios pagrindu sportininkas bus įtrauktas į kito Pareiškėjo licenciją.
VI SKYRIUS
VAIRUOTOJO LICENCIJŲ KATEGORIJOS
57. Nacionalinė M kategorijos Vairuotojo licencija:
57.1. Nacionalinės M kategorijos Vairuotojo licencijos yra skirstomos į M kategorijos metinę
Vairuotojo licenciją ir M kategorijos vienkartinę Vairuotojo licenciją. Šiose taisyklėse
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naudojama sąvoka „M kategorijos Vairuotojo licencija“ apima tiek metinės, tiek
individualios metinės, tiek vienkartinės Vairuotojų licencijų sąvokas.
57.2. M kategorijos metinę ir individualią metinę Vairuotojo licenciją išduoda LASF, kai M
kategorijos Vairuotojo licenciją gauti pageidaujantis asmuo išpildo 54 p. išvardintas sąlygas
per E-LASF ir sumoka LASF suvažiavimo patvirtintą mokestį. Individualios metinės
licencijos mokestį patvirtiną LASF Taryba.
57.3. M kategorijos vienkartinė licencija išduodama atsižvelgiant į šių Taisyklių 53 p. sąlygas.
Vienkartinių licencijų išdavimo ir atsiskaitymo sąlygos nurodytos LASVOVT 30 str. 6 p.
57.4. Asmuo, norintis įsigyti M kategorijos vienkartinę Vairuotojo licenciją, varžybų dieną,
varžybų Administracinei komisijai pateikia šiuos galiojančius dokumentus:
57.4.1. Vairuotojo pažymėjimą (sąlyga galioja pirmam ir antram Vairuotojui). Vairuotojo
pažymėjimo nereikalaujama, jeigu Vairuotojas yra jaunesnis nei 18 metų ir dalyvauja
varžybose, kurios vyksta uždarosiose trasose, t.y. kai Vairuotojas dalyvaujantis
varžybose, nevairuos automobilio bendro naudojimo keliais.
57.4.2. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, forma Nr. F.083-1/a arba F
068/a arba „Medical certificate of aptitude” FIA TSK, priedas „L“ 1.8. p.
57.4.3. Abiejų tėvų elektroniniu parašu patvirtintas arba notaro patvirtintas tėvų ar globėjų
sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus).
57.4.4. Asmens draudimo Liudijimą (polisą) (jei draudžiamasi ne per LASF) nuo rizikų
nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantį automobilių sporto varžybų ir treniruočių
metu iki einamų metų gruodžio mėn. 31 dienos imtinai. Minimali draudimo suma
1500,- Eur.;
57.4.5. Varžybų dieną išklausyti Organizatoriaus instruktažą ir pasirašyti, kad išklausė.
57.4.6. Organizatoriui sumoka LASF Suvažiavimo patvirtintą M kategorijos vienkartinės
Vairuotojo licencijos mokestį. Nuo M kategorijos vienkartinės Vairuotojo licencijos
mokesčių atleidžiami asmenys, turintys Lietuvos automobilių sporto kandidato į
sporto meistrus ar Lietuvos automobilių sporto meistro kvalifikacinius atskyrius ar
asmenys, turintys LASF sporto Senjoro pažymėjimą arba Neįgaliojo pažymėjimą, kai
jie nedalyvauja daugiaetapių varžybų įskaitose.
57.5. M kategorijos Vairuotojo licencija suteikia teisę asmeniui dalyvauti „C lygos“ varžybose.
58. Nacionalinė E kategorijos Vairuotojo licencija:
58.1. Nacionalinės E kategorijos Vairuotojo licencijos yra skirstomos į E ir E Junior
(Driftui/Dragui) kategorijos metinę Vairuotojo licenciją bei E kategorijos vienkartinę
Vairuotojo licenciją. Šiose taisyklėse naudojama sąvoka „E kategorijos Vairuotojo
licencija“ apima tiek metinės, tiek vienkartinės Vairuotojų licencijų sąvokas.
58.2.E kategorijos metinę Vairuotojo licenciją išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai E
kategorijos metinę licenciją gauti pageidaujantis asmuo išpildo 54 p. nurodytas sąlygas ir
sumoka LASF Suvažiavimo patvirtintą mokestį.
58.3.Nacionalinė E Junior kategorijos metinė Vairuotojo licencija:
58.3.1. Nacionalinę E Junior kategorijos Vairuotojo licenciją išduoda LASF sekretoriatas 18
metų neturinčiam asmeniui.
58.3.2. E Junior kategorijos Vairuotojo licencija suteikia teisę 18 metų neturinčiam
asmeniui (nuo 5 iki 17 metų imtinai) dalyvauti „C ir B lygų“ automobilių sporto
varžybose.
58.3.3. Nacionalinę E Junior kategorijos Vairuotojo licenciją gali gauti asmuo išpildęs 54 p.
nurodytas sąlygas, sumokėjęs LASF Suvažiavimo patvirtintą mokestį ir atitinkantis
vieną iš šių reikalavimų.
58.3.4. Asmuo anksčiau turėjo LASF ar kitos ASF bet kurios metinės kategorijos Vairuotojo
licenciją.

6

58.3.5. Asmuo anksčiau turėjo arba turi Lietuvos Kartingo federacijos (LKF) ar kitos ASF
kartingo sporto išduotą nacionalinę B kategorijos ar tarptautinę C kategorijos
Vairuotojo licenciją.
58.3.6. Gavo raštišką atitinkamos automobilių sporto disciplinos komiteto sutikimą.
58.4. E kategorijos vienkartinė licencija išduodama atsižvelgiant į šių Taisyklių 53 p. sąlygas.
Vienkartinių licencijų išdavimo ir atsiskaitymo sąlygos nurodytos LASVOVT 30 str. 6 p.
58.5. Asmuo, norintis įsigyti E kategorijos vienkartinę Vairuotojo licenciją, varžybų dieną
varžybų Administracinei komisijai pateikia šiuos galiojančius dokumentus:
58.5.1. Vairuotojo pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimo nereikalaujama, jeigu Vairuotojas
yra jaunesnis nei 18 metų ir dalyvauja varžybose, kurios vyksta uždarosiose trasose,
t.y. kai Vairuotojas dalyvaujantis varžybose, nevairuos automobilio bendro
naudojimo keliais.
58.5.2. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažymą, forma F 068/a arba „Medical
certificate of aptitude” FIA TSK, priedas „L“ 1.8. p.
58.5.3. Abiejų tėvų elektroniniu parašu patvirtintas arba notaro patvirtintas tėvų ar globėjų
sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus).
58.5.4. Asmens draudimo Liudijimą (polisą) (jei draudžiamasi ne per LASF) nuo rizikų
nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantį automobilių sporto varžybų ir treniruočių
metu iki einamų metų gruodžio mėn. 31 dienos imtinai. Minimali draudimo suma
1500,- Eur.;
58.5.5. Varžybų dieną išklausyti Organizatoriaus instruktažą ir pasirašyti, kad išklausė.
58.5.6. Organizatoriui sumoka LASF Suvažiavimo patvirtintą E kategorijos vienkartinės
Vairuotojo licencijos mokestį.
58.6. E kategorijos metinė Vairuotojo licencija suteikia teisę asmeniui dalyvauti tik „C lygos“ ir
„B lygos“ varžybose, jeigu automobilių sporto disciplinų taisyklės ar reglamentai nenumato
kitaip. Su E kategorijos Vairuotojo licencija draudžiama dalyvauti „A lygos“ varžybose.
59. Nacionalinė D Junior kategorijos Vairuotojo licencija:
59.1. Nacionalinę D Junior kategorijos Vairuotojo licenciją išduoda LASF sekretoriatas per ELASF 18 metų neturinčiam asmeniui, kai LASF sekretoriatas patikrina ar asmens rezultatai
atitinka keliamus reikalavimus ir įvykdomos šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos. Net ir
turint Vairuotojo licenciją, kilus abejonei dėl Vairuotojo kvalifikacijos, LASF atitinkamos
sporto disciplinos komitetas gali pareikalauti atlikti teorinių žinių patikrinimo egzaminą
ir/ar, reikalui esant, varžybose stebėti Vairuotojo važiavimą, vertinant jo sugebėjimus
valdyti automobilį.
59.2. D Junior kategorijos Vairuotojo licencija suteikia teisę 18 metų neturinčiam asmeniui
dalyvauti „C, B ir A lygų“ – automobilių sporto varžybose.
59.3. Nacionalinę D Junior kategorijos Vairuotojo licenciją gali gauti asmuo išpildęs 54 p.
nurodytas sąlygas, sumokėjęs LASF Suvažiavimo patvirtintą mokestį ir atitinkantis vieną iš
šių reikalavimų:
59.3.1. Asmuo anksčiau turėjo LASF ar kitos ASF D Junior kategorijos Vairuotojo
licenciją.
59.3.2. Asmuo per paskutinius 24 mėnesius dalyvavo ir klasifikavosi bent trijose kartingų
(LKF) varžybose (varžybas sutikrinimui siųsti el. paštu lasf@lasf.lt). Atitinkamos
automobilių sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminas Vairuotojui yra
privalomas.
59.3.3. Per paskutinius 24 mėnesius būti dalyvavusiam ir klasifikavusiam bent trijose „C
lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse ar kitos ASF, tos sporto disciplinos, kurioje
planuojama dalyvauti, varžybose su M arba E kategorijos Vairuotojo licencijomis, bei
dalyvavo ir klasifikavosi bent trijuose varžybose ir išlaikė atitinkamos disciplinos
teorijos žinių egzaminą.
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59.3.4. UAB „Simuliatorių akademija“ (į/k 304286986, adresai: Dariaus ir Girėno g. 2,
Vilnius 02158; J.Janonio g. 27, Klaipėda ) pagal specialią programą pravažiavo ant
simuliatoriaus 10 kartų, po ne mažiau kaip 1 val. skirtingomis dienomis, ir pateikė tai
įrodantį nustatytos formos pažymėjimą per E-LASF sistemą bei išlaikė žiedinių
lenktynių sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminą. PASTABA: 59.3.4.
p galioja tik išsiimant metinę D kategorijos Vairuotojo licenciją žiedinėms
lenktynėms.
59.3.5. Užsienio šalies pilietis, norintis gauti LASF Vairuotojo D Junior kategorijos
nacionalinę Vairuotojo licenciją, privalo LASF sekretoriatui pateikti ne tik savo
šalies ASF sutikimą (LASK 2.3.8 str.), bet ir savo šalies ASF patvirtintą dokumentą
įrodantį, jog jis buvo savo šalies ASF atitinkamos kategorijos Vairuotojo licencijos
turėtojas. Nepateikus pastarojo dokumento (ASF sutikimas būtinas be jokių išlygų
LASK 2.3.8. a-c str.), LASF laikys, kad asmuo niekada nėra turėjęs Vairuotojo
licencijos ir jam bus taikomi atitinkami ankščiau išdėstyti reikalavimai Vairuotojo
licencijai gauti.
60. Nacionalinė D kategorijos Vairuotojo licencija:
60.1. Nacionalinę D kategorijos Vairuotojo licenciją išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai
LASF sekretoriatas patikrina ar asmens rezultatai atitinka keliamus reikalavimus ir
įvykdomos šiose Taisyklėse nustatytos sąlygos. Net ir turint Vairuotojo licenciją, kilus
abejonei dėl Vairuotojo kvalifikacijos, LASF atitinkamos sporto disciplinos komitetas gali
pareikalauti atlikti teorinių žinių patikrinimo egzaminą ir/ar, reikalui esant, varžybose stebėti
Vairuotojo važiavimą, vertinant jo sugebėjimus valdyti automobilį.
60.2. Nacionalinė D kategorijos Vairuotojo licencija suteikia teisę 18 ir daugiau metų turinčiam
asmeniui dalyvauti „C, B ir A lygų“ atitinkamose automobilių sporto disciplinos varžybose.
60.3. Nacionalinę D kategorijos Vairuotojo licenciją gali gauti asmuo išpildęs 54 p. nurodytas
sąlygas, sumokėjęs LASF Suvažiavimo patvirtintą mokestį ir atitinkantis vieną iš šių
reikalavimų:
60.3.1. Asmuo nevėliau nei prieš 5 kalendorinius pilnus metus turėjo LASF ar kitos ASF D
kategorijos Vairuotojo licenciją, bei privalomai išlaikė atitinkamos automobilių
sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminą. Dėl išimtinių atvejų, išduoti
Nacionalinę D kategorijos licenciją sprendžia atitinkamos sporto disciplinos
komitetas, protokoliniu sprendimu ir apie tai informuodamas LASF sekretoriatą,
tokiu atveju atitinkamos automobilių sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo
egzaminas privalomas.
60.3.2. Asmuo per paskutinius 24 mėnesius dalyvavo ir klasifikavosi bent trijose kartingų
(LKF) varžybose (varžybas sutikrinimui siųsti el. paštu lasf@lasf.lt). Atitinkamos
automobilių sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminas sportininkui yra
privalomas.
60.3.3. Per paskutinius 24 mėnesius dalyvavo ir klasifikavosi (finišavo) galutinėje įskaitoje
bent trijose „C lygos“ ar „B lygos“ LASF nacionalinėse ar kitos ASF, tos sporto
disciplinos varžybose, kurioje planuojama dalyvauti, su M arba E kategorijos
Vairuotojo licencijomis, bei išlaikė atitinkamos automobilių sporto disciplinos
teorinių žinių patikrinimo egzaminą.
Kaip vienos iš trijų varžybų, D kategorijos (Žiedui) Vairuotojo licencijai gauti,
užskaitomas dalyvavimas vieną kartą metuose LASF organizuojamose simuliacinėse
varžybose (jeigu jos įvyksta) .
60.3.4. Užsienio šalies pilietis, norintis gauti LASF Vairuotojo D kategorijos nacionalinę
Vairuotojo licenciją, privalo LASF sekretoriatui pateikti ne tik savo šalies ASF
sutikimą (LASK 2.3.8 str.), bet ir savo šalies ASF patvirtintą dokumentą įrodantį, jog
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jis buvo savo šalies ASF atitinkamos kategorijos Vairuotojo licencijos turėtojas.
Nepateikus pastarojo dokumento (ASF sutikimas būtinas be jokių išlygų LASK
2.3.8. a-c str.), LASF laikys, kad asmuo niekada nėra turėjęs Vairuotojo licencijos ir
jam bus taikomi atitinkami ankščiau išdėstyti reikalavimai Vairuotojo licencijai
gauti.
60.3.5. UAB „Simuliatorių akademija“ (į/k 304286986, adresai: Dariaus ir Girėno g. 2,
Vilnius 02158, Vilnius; J.Janonio g. 27, Klaipėda ) pagal specialią programą
pravažiavo ant simuliatoriaus 10 kartų, po ne mažiau kaip 1 val. skirtingomis
dienomis, ir pateikė tai įrodantį nustatytos formos pažymėjimą per E-LASF sistemą
bei išlaikė žiedinių lenktynių sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminą.
PASTABA: 59.3.5. p galioja tik išsiimant metinę D kategorijos Vairuotojo licenciją
žiedinėms lenktynėms.
60.4. D kategorijos Vairuotojo metinė licencija (dalyvavimui tik žiedinėse varžybose) suteikiama
E-čempionatų (tik žiedinių lenktynių) 1-3 vietų laimėtojams, jeigu jie atitinka šias sąlygas:
60.4.1. nurodytas šių Taisyklių 54 p. ;
60.4.2. sumokėjo LASF Suvažiavimo patvirtintą mokestį bankiniu pavedimu;
60.4.3. išlaikė LASF atitinkamos(ų) automobilių sporto disciplinos(ų) teorinių ir praktinių
(trasoje su savo ar komandos automobiliu; LASF paskirti asmenys stebės Vairuotojo
važiavimą, vertinant jo sugebėjimus valdyti automobilį) žinių patikrinimo egzaminą.
61. Tarptautinės kategorijos Vairuotojo licencijos:
61.1 LASF sekretoriatas sportininkams, atitinkantiems žemiau išvardintus reikalavimus ir
baigusiems FIA E-learning mokymus (mokymai reikalingi tik pirmą kartą imant tarptautinę
licenciją. Registracija į mokymus: https://elearning.fia.com/learn/register. Baigus mokymus,
gautą sertifikatą įkelti E-LASF sistemoje, skiltyje teorinių žinių egzaminas. Mokymų
instrukciją rasite priede Nr. 1) per E-LASF išduoda tokias Tarptautinės kategorijos
Vairuotojų licencijas:
61.1.1 ITA kategorijos - galioja/reikalaujama FIA čempionatuose, kuriuose važiuojama su
F1, LMP1, Hypercar FIA techninius reikalavimus atitinkančiais automobiliais. ITA
licencija išduodama asmenims nuo 17 metų imtinai. Licencijai išsiimti
nepilnamečiams asmenims privalomas notaro patvirtintas abiejų tėvų raštiškas
sutikimas vaikui dalyvauti automobilių sporte. Norint išsiimti ITA licenciją
ankstesniais metais privaloma būti turėjus ITB licenciją. Išduodant ITA kategorijos
licenciją bus atsižvelgiama į tai ar sportininkas turėjo tarptautinę licenciją
ankstesniais trejais metais arba per paskutinius du metus sukaupė atitinkamą taškų
skaičių vadovaujantis FIA kodekso L priedo 11.4.3 ir 11.4.4 taškų skaičiavimo
sistema. Sportininkas norintis prasitęsti ITA licenciją privalo per 12 mėn. sudalyvauti
bent vienuose tarptautinėse varžybose. Vairuotojo licenciją, vadovaujantis
Tarptautiniu automobilių sporto kodeksu ir jo priedu L, išduoda LASF sekretoriatas
per E-LASF, kai Vairuotojas pateikia visus dokumentus įrodančius jo atitikimą
nustatytiems reikalavimas FIA TSK priede L.
61.1.2 ITB kategorijos - galioja/reikalaujama FIA čempionatuose, kuriuose važiuojama su
F2, LMP2, TC1 FIA techninius reikalavimus atitinkančiais automobiliais. ITB
licencija išduodama asmenims nuo 16 metų imtinai. Licencijai išsiimti
nepilnamečiams asmenims privalomas notaro patvirtintas abiejų tėvų raštiškas
sutikimas vaikui dalyvauti automobilių sporte. Norint išsiimti ITB licenciją
ankstesniais metais privaloma būti turėjus ITC licenciją. . ITB licenciją galima gauti
ankstesniais metais turėjus ITC (žiedinėms lenktynėms) licenciją be to papildomai
pravažiavus 5 žiedines lenktynes per paskutinius 2 metus. Pirmą kartą imant
tarptautinę licenciją privaloma baigti FIA E-learning mokymus (baigimo sertifikatą
9

61.1.3

61.1.4

61.1.5

61.1.6

privaloma pateikti per E-LASF keliant kartu su reikalingais dokumentais licencijai).
Vairuotojo licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių sporto kodeksu ir jo
priedu L, išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai Vairuotojas pateikia visus
dokumentus įrodančius jo atitikimą nustatytiems reikalavimas FIA TSK priede L.
ITC-C (žiedui) kategorijos - galioja/reikalaujama FIA žiedinių lenktynių
čempionatuose, kuriuose važiuojama su F3, LMP3, GT3, TC2, AXSB, RXSC,
HISTORIX HF1/HF2/HF5000, TRUCK 1 FIA techninius reikalavimus atitinkančiais
automobiliais. ITClicencija išduodama asmenims nuo 16 metų imtinai. Licencijai
išsiimti nepilnamečiams asmenims privalomas notaro patvirtintas abiejų tėvų
raštiškas sutikimas vaikui dalyvauti automobilių sporte. ITC licenciją galima gauti
ankstesniais metais turėjus ITD (žiedinėms lenktynėms) licenciją be to papildomai
pravažiavus 5 žiedines lenktynes arba turėti nacionalinę licenciją ir būti pravažiavus
bent 10 varžybų iš kurių bent 5 privalo būtų žiedinių lenktynių disciplinoje. Pirmą
kartą imant tarptautinę licenciją privaloma baigti FIA E-learning mokymus (baigimo
sertifikatą privaloma pateikti per E-LASF keliant kartu su reikalingais dokumentais
licencijai). Vairuotojo licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių sporto
kodeksu ir jo priedu L, išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai Vairuotojas
pateikia visus dokumentus įrodančius jo atitikimą nustatytiems reikalavimas FIA
TSK priede L.
ITC-R (ralio) kategorijos - galioja/reikalaujama FIA ralio ar bekelės lenktynių
čempionatuose, kuriuose važiuojama su Rally 1, Rally 2, RGT, Hill Climb
(CN/D/ED2 CII), Cross Country T1 FIA techninius reikalavimus atitinkančiais
automobiliais. IT C licenciją galima gauti ankstesniais metais turėjus ITD (raliui)
licenciją be to papildomai pravažiavus 5 ralio varžybas arba turėti nacionalinę
licenciją ir būti pravažiavus bent 10 varžybų iš kurių bent 5 privalo būtų ralio
disciplinoje. Pirmą kartą imant tarptautinę licenciją privaloma baigti FIA E-learning
mokymus (baigimo sertifikatą privaloma pateikti per E-LASF keliant kartu su
reikalingais dokumentais licencijai). Vairuotojo licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu
automobilių sporto kodeksu ir jo priedu L, išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF,
kai Vairuotojas pateikia visus dokumentus įrodančius jo atitikimą nustatytiems
reikalavimas FIA TSK priede L.
ITD-C (žiedui, driftui, krosui, ralio krosui) kategorijos - galioja/reikalaujama FIA
žiedinių lenktynių čempionatuose, kuriuose važiuojama su F4, GT4, Sports, TC3,
AXTC, RXTC, Historic (rest), Truck 2- Drifting D1, Super buggy, Supercar FIA
techninius reikalavimus atitinkančiais automobiliais. ITD licencija išduodama
asmenims nuo 16 metų imtinai. Licencijai išsiimti nepilnamečiams asmenims
privalomas notaro patvirtintas abiejų tėvų raštiškas sutikimas vaikui dalyvauti
automobilių sporte. ITD licenciją galima gauti ankstesniais metais turėjus ITE
licenciją be to papildomai pravažiavus 5 varžybas arba turėti nacionalinę licenciją ir
būti pravažiavus bent 5 nacionalines varžybas. Pirmą kartą imant tarptautinę licenciją
privaloma baigti FIA E-learning mokymus (baigimo sertifikatą privaloma pateikti
per E-LASF keliant kartu su reikalingais dokumentais licencijai). Vairuotojo
licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių sporto kodeksu ir jo priedu L,
išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai Vairuotojas pateikia visus dokumentus
įrodančius jo atitikimą nustatytiems reikalavimas FIA TSK priede L.
ITD-R (raliui) kategorijos - galioja/reikalaujama FIA ralio čempionatuose, kuriuose
važiuojama su Rally 3, Rally 4, Rally 5, Cross Country (rest), Hill Climb (rest) ir
Historic Rally FIA techninius reikalavimus atitinkančiais automobiliais. ITD
licencija išduodama asmenims nuo 16 metų imtinai. Licencijai išsiimti
nepilnamečiams asmenims privalomas notaro patvirtintas abiejų tėvų raštiškas
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sutikimas vaikui dalyvauti automobilių sporte. IT D licenciją galima gauti
ankstesniais metais turėjus ITE licenciją beto papildomai pravažiavus 5 varžybas
arba turėti nacionalinę licenciją ir būti pravažiavus bent 5 nacionalines varžybas.
Pirmą kartą imant tarptautinę licenciją privaloma baigti FIA E-learning mokymus
(baigimo sertifikatą privaloma pateikti per E-LASF keliant kartu su reikalingais
dokumentais licencijai). Vairuotojo licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių
sporto kodeksu ir jo priedu L, išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai
Vairuotojas pateikia visus dokumentus įrodančius jo atitikimą nustatytiems
reikalavimas FIA TSK priede L.
61.1.7 ITE (kroso Junior, ralio kroso Junior, žiedas). ITE licenciją galima gauti ankstesniais
metais turėjus ITF licenciją beto papildomai pravažiavus 5 varžybas arba turėti
nacionalinę licenciją ir būti pravažiavus bent 5 nacionalines varžybas. Ralio kroso
automobilio svorio ir galios santykis didesnis nei 5kg/h. ITE licencija išduodama
asmenims nuo 14 metų imtinai. Licencijai išsiimti privalomas notaro patvirtintas
abiejų tėvų raštiškas sutikimas vaikui dalyvauti automobilių sporte. Pirmą kartą
imant tarptautinę licenciją privaloma baigti FIA E-learning mokymus (baigimo
sertifikatą privaloma pateikti per E-LASF keliant kartu su reikalingais dokumentais
licencijai). Vairuotojo licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių sporto
kodeksu ir jo priedu L, išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai Vairuotojas
pateikia visus dokumentus įrodančius jo atitikimą nustatytiems reikalavimas FIA
TSK priede L.
61.1.8 ITF (kroso Junior, rali kroso Junior, žiedas). ITF licenciją galima gauti ankstesniais
metais turėjus ITG licenciją beto papildomai pravažiavus 5 varžybas arba turėti
nacionalinę licenciją ir būti pravažiavus bent 5 nacionalines varžybas. ITF licencija
išduodama asmenims nuo 13 iki 15 metų imtinai. Minimalus Vairuotojo svoris 40
kg. Licencijai išsiimti privalomas notaro patvirtintas abiejų tėvų raštiškas sutikimas
vaikui dalyvauti automobilių sporte. Pirmą kartą imant tarptautinę licenciją
privaloma baigti FIA E-learning mokymus (baigimo sertifikatą privaloma pateikti
per E-LASF keliant kartu su reikalingais dokumentais licencijai). Vairuotojo
licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių sporto kodeksu ir jo priedu L,
išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai Vairuotojas pateikia visus dokumentus
įrodančius jo atitikimą nustatytiems reikalavimas FIA TSK priede L.
61.1.9 ITG (kroso Junior, cross car Junior). ITG licenciją galima gauti ankstesniais metais
turėjus nacionalinę licenciją ir būti pravažiavus bent 5 nacionalines varžybas. ITG
licencija išduodama asmenims nuo 11 iki 14 metų imtinai. Minimalus Vairuotojo
svoris 35 kg. Licencijai išsiimti privalomas notaro patvirtintas abiejų tėvų raštiškas
sutikimas vaikui dalyvauti automobilių sporte. Pirmą kartą imant tarptautinę licenciją
privaloma baigti FIA E-learning mokymus (baigimo sertifikatą privaloma pateikti
per E-LASF keliant kartu su reikalingais dokumentais licencijai). Vairuotojo
licenciją, vadovaujantis Tarptautiniu automobilių sporto kodeksu ir jo priedu L,
išduoda LASF sekretoriatas per E-LASF, kai Vairuotojas pateikia visus dokumentus
įrodančius jo atitikimą nustatytiems reikalavimas FIA TSK priede L.

VII SKYRIUS
TEISĖJO LICENCIJA IR KATEGORIJOS
62. LASF išduoda šių kategorijų Teisėjų licencijas:
62.1. Stažuotojo kategorijos teisėjo licenciją;
62.2. III-os kategorijos teisėjo licenciją;
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62.3. II-os kategorijos teisėjo licenciją;
62.4. I-os kategorijos teisėjo licenciją;
62.5. Nacionalinės kategorijos teisėjo licenciją;
62.6. Tarptautinės kategorijos teisėjo licenciją.

63. Teisėjų licencijų kategorijoms keliami šie kvalifikaciniai reikalavimai:
63.1. Stažuotojo kategorija – teisėjai nuo 14 metų amžiaus, galintys dirbti tik su III-čią ar
aukštesnę Teisėjo licencijos kategoriją turinčiu teisėju arba pilnamečiai teisėjai, kurie gali
dirbti savarankiškai tam tikrose pareigose nurodytose LASVOVT;
63.2. III-a kategorija – teisėjai nuo 16 metų amžiaus, turintys Stažuotojo kategorijos teisėjo
licenciją ir metų bėgyje teisėjavę 5-iose varžybose, Stažuotojo kategorijos teisėjo pareigose;
63.3. II-a kategorija – teisėjai, turintys III-ios kategorijos teisėjo licenciją ir metų bėgyje
teisėjavę ne mažiau 5-iose Lietuvos čempionato varžybose, III-čiai teisėjo kategorijai
priskiriamose pareigose;
63.4. I-a kategorija – teisėjai, turintys II kategorijos teisėjo licenciją ir dviejų metų teisėjavimo
stažą su sąlyga, kad šiuo laikotarpiu teisėjauta ne mažiau 8 kartus Lietuvos čempionato
varžybose, II-ai teisėjo kategorijai priskiriamose pareigose;
63.5. Nacionalinė kategorija – suteikiama teisėjui, turinčiam I kategorijos teisėjo licenciją bei per
paskutinius 4 metus teisėjavusiam ne mažiau kaip 5-kis kartus Lietuvos čempionato „A
lygos“ varžybose komisaro, varžybų vadovo, vyriausio sekretoriaus, vyriausio laikininko,
techninės komisijos pirmininko arba trasos ir saugumo viršininko pareigose;
63.6. Tarptautinė kategorija – suteikiama asmeniui, turinčiam Nacionalinės kategorijos teisėjo
licenciją, bei teisėjavęs ne mažiau kaip 3-iose FIA tarptautinėse ir/ar NEZ organizuojamose
varžybose komisaro, varžybų vadovo/pavaduotojo, vyr. sekretoriaus, vyr. laikininko,
techninės komisijos pirmininko arba trasos ir saugumo viršininko pareigose.
64. Teisėjų kategorijų suteikimo ir atšaukimo (suspendavimo) tvarka:
64.1. Teisėjams įvykdžiusiems, jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus nurodytus 69 p., bei
LASF sekretoriatui pateikus dokumentus, patvirtinančius teisėjo teisėjavimo stažą (LASF
Teisėjo įskaitos kortelę), gali būti išduodama atitinkamos (I-os, Nacionalinės, Tarptautinės)
kategorijos licencija.
64.2. Stažuotojo, III-ą ir II-ą Teisėjų licencijų kategorijas, LASF nario nariams suteikia LASF
nario sudaryta Atestacinė komisija. Atestacinėje komisijoje turi būti ne mažiau kaip vienas
asmuo, turintis galiojančią I-os kategorijos teisėjo licenciją. LASF narys, vadovaudamasis
Atestacinės komisijos priimtu sprendimu, pateikia LASF sekretoriatui per E-LASF arba el.
paštu prašymą sprendimą ir su juo susijusius dokumentus.
64.3. LASF Tarybos sprendimu, galima neeilinė Teisėjo atestacija. Teisėjo atestacijai vykdyti
LASF Taryba sudaro Atestacinę komisiją. Komisijos pirmininkas privalo turėti galiojančią
ne mažesnę kaip Nacionalinės kategorijos teisėjo licenciją, kiti komisijos nariai turi turėti
galiojančią ne mažesnę kaip I-os kategorijos teisėjo licenciją.
64.4. Tik LASF taryba turi teisę atšaukti (suspenduoti) Teisėjo licenciją.
65. Teisėjų licencijos išduodamos tik LASF narių nariams.
66. Teisėjo licencijai gauti pateikiami šie galiojantys dokumentai per E-LASF:
66.1. prašymas Teisėjo licencijai gauti;
66.2. Abiejų tėvų elektroniniu parašu patvirtintas arba notaro patvirtintas tėvų ar globėjų sutikimas
(jei asmuo neturi 18 metų amžiaus).
66.3. Asmens draudimo Liudijimą (polisą) (jei draudžiamasi ne per LASF) nuo rizikų nurodytų
LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantį automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu iki einamų
metų gruodžio mėn. 31 dienos imtinai. Minimali draudimo suma 1500,- Eur.;
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66.4. elektroniniame formate asmens foto nuotrauka (jpg. formatu);
66.5. sumokėtas Suvažiavimo patvirtintas mokestis.
67. Kokias Teisėjo pareigas gali eiti atitinkamos kategorijos Teisėjo licencijos turėtojas, nustato
LASVOVT.
68. Visos Teisėjų licencijos yra LASF nustatytos formos. Licencijos galioja iki einamųjų metų
gruodžio 31 d.
VIII SKYRIUS
ORGANIZATORIAUS LICENCIJA
69. Reikalavimai Organizatoriaus licencijai gauti:
69.1. Organizatoriaus licenciją, vadovaujantis LASK ir LASVOVT, išduoda LASF sekretoriatas
per E-LASF. Negalima organizuoti ir vykdyti varžybų, neturint LASF išduoto organizacinio
leidimo (Organizatoriaus licencijos).
69.2 Organizatoriaus licencija išduodama tik LASF nariui.
69.3.Organizatoriaus licencijai gauti LASF narys pateikia paraišką Organizatoriaus licencijai gauti
per E-LASF arba el. paštu lasf@lasf.lt .
69.4. Paraišką Organizatoriaus licencijai gauti tvirtina atitinkamos sporto disciplinos LASF
komitetas.
69.5.Teisė organizuoti ir vykdyti LASF automobilių sporto klasifikuojamas varžybas patvirtinama
ir Organizatoriaus licencija išduodama, kai yra įvykdytos visos varžybas reglamentuojančių
dokumentų bei varžybų organizavimo sutartyje numatytos sąlygos.
IX SKYRIUS
TRASOS LICENCIJA
70. Reikalavimai Trasos licencijai gauti:
70.1. Visos automobilių sporto trasos, išskyrus 4x4 sporto discipliną, kuriose organizuojamos
LASF automobilių sporto klasifikuojamos varžybos, privalo turėti Trasos licenciją.
70.2. Trasos (vienkartinės ar metinės) licencijai gauti per E-LASF sekretoriatui pateikiami šie
dokumentai:
70.2.1. Varžybų saugos planas;
70.2.2. Trasos brėžinį/schemą;
70.2.3. LASF saugos eksperto pasirašytas trasos priėmimo aktas;
70.2.4. kiti varžybų organizavimo sutartyje nurodyti dokumentai (tik vienkartinei licencijai
gauti);
70.2.4. sumokėtas LASF Suvažiavimo patvirtintas mokestis LASF nariams.
70.3. LASF Saugos ekspertas per E-LASF gautus dokumentus svarsto ir priima nutarimus.
70.4.Stacionarioms Žiedo, Kroso, Ralio kroso, Drag sporto disciplinų trasoms gali būti
išduodamos metinės trasos licencijos, jei jos atitinka SVO reglamentą. Sezono metu tokios
trasos gali būti be išankstinio įspėjimo bet kada patikrintos LASF saugos ekspertų
iniciatyva, radus trūkumų, jie turi būti ištaisyti per trasos apžiūros akte nurodytą terminą. Du
kartus sezono metu radus neatitikimų kaip to reikalauja SVO reglamentas, metinė trasos
licencija panaikinama ir varžybas leidžiama rengti tik su vienkartinėmis trasos licencijomis.
70.5. LASF Saugos ekspertų patvirtintas Saugos planas arba trasos priėmimo aktas yra leidimas
LASF sekretoriatui išduoti Trasos licenciją. Trasos licenciją pasirašo LASF Saugos ekspertas
priėmęs trasą ir patvirtinęs saugos planą.
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X SKYRIUS
LICENCIJŲ SAVININKŲ ATSAKOMYBĖ
71. Už informacijos, kurios reikalauja LASF iš šiose Taisyklėse nurodytų asmenų, teisingumą visišką
atsakomybę prisiima tik pats LASF narys ar nario narys, o už asmenis, neturinčius 18 metų (kai to
reikalauja LR įstatymai), tėvai, įtėviai, globėjai ir pan. Atsakomybę už juridinio asmens veiksmus
prisiima tik juridinio asmens valdymo organai.
72. Po Licencijos išdavimo, paaiškėjus faktams dėl apgaulingos ir klaidingos informacijos pateikimo
LASF, LASF Taryba gali atšaukti (suspenduoti) išduotą Licenciją ar skirti kitą baudą numatytą
LASK 12 str.
73. Paaiškėjus, kad sportininkas ar ekipažas varžybose dalyvavo su Vairuotojo licencija, kuri išduota
ne pagal šių taisyklių reikalavimus ar su suklastota licencija, varžybų rezultatai anuliuojami, prizai
privalo būti grąžinti LASF sekretoriatui ir/ar varžybų Organizatoriui (jei iškovotos prizinės
vietos). Dėl kitų sankcijų taikymo sprendimus savo kompetencijos ribose priima atitinkamas
LASF komitetas arba LASF Taryba.
74. Už visas Licencijas, išduotas asmenims neturintiems 18 metų, atsako įgalioti šio asmens atstovai,
kurie nurodyti notaro patvirtintame arba elektroniniais tėvų/globėjų parašais patvirtintame jų
„Sutikime“. „Sutikimo“ turinyje turi būti nurodyta, jog nepilnamečio įgalioti atstovai nori ir
sutinka, kad nepilnametis dalyvautų LASF numatytose varžybose, supranta tokių varžybų
pavojingumo laipsnį ir riziką, bei prisiima visišką ir pilną atsakomybę už nepilnamečio asmens
veiksmus ir grėsmę jo sveikatai, bei gyvybei varžybų metu. Taip pat prisiima atsakomybę, už
nepilnamečio asmens veiksmų padarinius tretiesiems asmenims.
75. Visas LASF licencijų administravimas, išskyrus saugaus rėmo gamintojo licenciją, vykdomas per
E-LASF: priimamos paraiškos ir išduodamos licencijos.
76. LASF išduotos Licencijos galioja tik tuomet, kai jos išduotos nepažeidžiant šių Taisyklių tvarkos.
Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2022 m. kovo 17 d.
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