
 
 

LASF Drag komiteto posėdžio protokolas Nr. 2022-04 
2022-04-13 

 

LASF Drag komiteto posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis (el paštu, “Facebook Messenge“), pradėtas 
2022-04-13 (trečiadienis) 09:00 val., baigtas 2022-04-14 (ketvirtadienis) 13.00 val. 
 
DALYVAUJA: 
LASF Drag komiteto pirmininkas - Tomas Liutinskis 
LASF Drag komiteto nariai - Antanas Krivickas, Ligitas Butkus, Vaiva Šlėderienė, Tomas Stadalius, Jurgis 
Grigaliūnas. 
 
POSĖDŽIO DIENOTVARKĖ 
 
Procedūriniai klausimai 

 Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 

 Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas; 
1. Paraiškų pateiktų Drag čempionato organizavimui peržiūra ir patvirtinimas; 
2. Kiti klausimai. 

 
I. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai: 

 
SIŪLYTA: posėdžio pirmininku pasiūlytas Tomas Liutinskis, o posėdžio sekretoriumi – Vaiva Šlėderienė. 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: posėdžio pirmininkas - Tomas Liutinskis, posėdžio sekretorius – Vaiva Šlėderienė. 

II. Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas: 

SIŪLYTA: patvirtinti LASF Drag Komiteto posėdžio darbotvarkę: 
1. Paraiškų pateiktų Drag čempionato organizavimui peržiūra ir patvirtinimas ; 
2. Kiti klausimai: 

2.1. Gerajai praktikai sporto disciplinoje formuoti papildomai įtraukti į darbotvarkę LASF stebėtojų 
susiplanavimą deleguojant į DRAG čempionato sezono atskiras varžybas; 

 
BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę: 
1. Organizatorių paraiškų pateiktų Drag čempionato organizavimui peržiūra ir datų patvirtinimas;  
2. Kiti klausimai: 

2.1. Gerajai praktikai sporto disciplinoje formuoti papildomai įtraukti į darbotvarkę LASF 
stebėtojų susiplanavimą deleguojant į DRAG čempionato sezono atskiras varžybas. 
 

III. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

1.  Organizatorių paraiškų pateiktų Drag čempionato organizavimui peržiūra ir datų patvirtinimas. 
 
SVARSTYTA: pateiktos skirtingų organizatorių paraiškos Drag čempionato organizavimui su siūlymais šioms 
datoms: VŠĮ Koziris 2022-05-21/22, VŠĮ Koziris 2022-08-06/07, VŠĮ Koziris 2022-07-02/03, MB Renkinas 
2022-07-14/15, MB Renkinas 2022-08-20/21, VŠĮ Koziris 2022-09-17/18. 
 



SIŪLYTA: diskusijos metu komiteto nariai skyrė dėmesio detaliau apsvarstyti ir prabalsuoti kiekvieno 
organizatoriaus, kiekvieną paraiškoje pateiktą datą atskirai, taip pat įtraukti į diskusiją 2.1 klausimo svarstymo 
objektą planuojant LASF stebėtojo skyrimą kiekvienos organizatoriaus varžybų datų kontekste. 

BALSUOTA: bendru sutarimu siūlymui pritarta (už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0). 

NUTARTA: planuoti LASF stebėtojo skyrimą konkrečioms varžyboms, bei apsvarstyti ir prabalsuoti 
kiekvieno organizatoriaus, kiekvieną paraiškoje pateiktą datą atskiru sprendimu:  

1.1. VŠĮ Koziris 2022-05-21/22, 
1.2. VŠĮ Koziris 2022-07-02/03,  
1.3. MB Renkinas 2022-07-14/15,  
1.4. VŠĮ Koziris 2022-08-06/07,  
1.5. MB Renkinas 2022-08-20/21,  
1.6. VŠĮ Koziris 2022-09-17/18 

 
1.1. Dėl organizatoriaus VŠĮ Koziris tvirtinimo, čempionato datų 2022-05-21 ir 2022-05-22 

tinkamumo, plano LASF stebėtojo skyrimui: 
 
SVARSTYTA: VŠĮ Koziris organizatoriaus paraiška suorganizuoti ir įvykdyti 2022-05-21/22 datomis Drag 
čempionato I etapą. Kadangi tai būtų čempionato 2022 metų atidarymas ir pirmosios varžybos, tikslinga būtų 
nusimatyti į šio organizatoriaus varžybas susiplanuoti ir skirti LASF stebėtoją prevencijai ir gerajai praktikai. 
 
BALSUOTA: bendru sutarimu organizatoriaus paraiškai ir datoms pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1). 
 
NUTARTA:  paskelbti VŠĮ Koziris Drag čempionato I etapo organizatoriumi ir vykdytoju, įtraukiant 2022-
05-21/22 datas į Drag čempionato kalendorių ir numatyta į šias varžybas skirti LASF stebėtoja. 
 

1.2. Dėl organizatoriaus VŠĮ Koziris tvirtinimo, čempionato datų 2022-07-02 ir 2022-07-03 
tinkamumo, plano LASF stebėtojo skyrimui: 
 
SVARSTYTA: VŠĮ Koziris organizatoriaus paraiška suorganizuoti ir įvykdyti 2022-07-02/03 datomis Drag 
čempionato II etapą, LASF stebėtojas nėra privalomas. 
 
BALSUOTA: bendru sutarimu organizatoriaus paraiškai ir datoms pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1). 
 
NUTARTA:  paskelbti VŠĮ Koziris Drag čempionato II etapo organizatoriumi ir vykdytoju, įtraukiant 
2022-07-02/03  datas į Drag čempionato kalendorių, LASF stebėtojas nėra privalomas. 
 

1.3. Dėl organizatoriaus MB Renkinas tvirtinimo, čempionato datų 2022-07-14 ir 2022-07-15 
tinkamumo, plano LASF stebėtojo skyrimui: 
 
SVARSTYTA:  MB Renkinas organizatoriaus paraiška suorganizuoti ir įvykdyti 2022-07-14/15 datomis Drag 
čempionato III etapą. Pažymėtina, kad, šios datos yra ketvirtadienis ir penktadienis. Drag autosporto šakos 
sportininkams, potencialiems dalyviams iš tolimesnių miestų (pasitikslinus su organizatoriumi, kad varžybų 
vieta numatyta prie Palangos miesto įvažiavimo) sudėtinga viduryje savaitės suderinti darbo santykius ir atvykti  
į šį renginį, todėl smarkiai mažėja dalyvių skaičius. LASF stebėtojo svarstymas prarandą prasmę, jei ši data 
nėra tinkama. 
 
BALSUOTA: organizatoriaus paraiškai ir datoms nepritarta (už – 0, prieš – 5, susilaikė – 1). 
 
NUTARTA: neskelbti MB Renkinas Drag čempionato III etapo organizatoriumi ir vykdytoju ir 
neįtraukiant 2022-07-14/15 datų į Drag čempionato kalendorių. 
 

1.4. Dėl organizatoriaus VŠĮ Koziris tvirtinimo, čempionato datų 2022-08-06 ir 2022-08-07 
tinkamumo, plano LASF stebėtojo skyrimui: 
 
SVARSTYTA: VŠĮ Koziris organizatoriaus paraiška suorganizuoti ir įvykdyti 2022-08-06/07 datomis Drag 
čempionato III etapą, LASF stebėtojas nėra privalomas. 
 



BALSUOTA: bendru sutarimu organizatoriaus paraiškai ir datoms pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1). 
 
NUTARTA:  paskelbti VŠĮ Koziris Drag čempionato III etapo organizatoriumi ir vykdytoju, įtraukiant 
2022-08-06/07 datas į Drag čempionato kalendorių, LASF stebėtojas nėra privalomas. 
 

1.5. Dėl organizatoriaus MB Renkinas tvirtinimo, čempionato datų 2022-08-20 ir 2022-08-21 
tinkamumo, plano LASF stebėtojo skyrimui: 
 
SVARSTYTA: MB Renkinas organizatoriaus paraiška suorganizuoti ir įvykdyti 2022-08-20/21 datomis Drag 
čempionato IV etapą. Akcentuotina, kad nors ir praeitų metų sezone šio organizatoriaus renginiai nebuvo 
profesionaliai, sklandžiai ir be trūkumų suorganizuoti, tačiau Drag komitetas visada linkęs vysti sporto šaką ir 
suteikti galimybę reabilituotis, todėl į šio organizatoriaus varžybas reiktų susiplanuoti ir nusimatyti skirti 
privalomai LASF stebėtoją. 
 
BALSUOTA: bendru sutarimu organizatoriaus paraiškai ir datoms pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1). 
 
NUTARTA:  paskelbti MB Renkinas Drag čempionato IV etapo organizatoriumi ir vykdytoju, įtraukiant 
2022-08-20/21 datas į Drag čempionato kalendorių ir numatyta į šias varžybas skirti LASF stebėtoja. 
 

1.6. Dėl organizatoriaus VŠĮ Koziris tvirtinimo, čempionato datų 2022-09-17 ir 2022-09-18 
tinkamumo, plano LASF stebėtojo skyrimui: 
 
SVARSTYTA: VŠĮ Koziris organizatoriaus paraiška suorganizuoti ir įvykdyti 2022-09-17/18 datomis Drag 
čempionato V etapą. Numatant, kad tai būtų čempionato 2022 metų uždarymas ir paskutinės sezono varžybos, 
tikslinga būtų nusimatyti į šio organizatoriaus varžybas susiplanuoti ir skirti LASF stebėtoją palyginimui kokia 
pažanga fiksuotina sezono eigoje. 
 
BALSUOTA: bendru sutarimu organizatoriaus paraiškai ir datoms pritarta (už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1). 
 
NUTARTA:  paskelbti VŠĮ Koziris Drag čempionato V etapo organizatoriumi ir vykdytoju, įtraukiant 
2022-09-17/18 datas į Drag čempionato kalendorių ir numatyta į šias varžybas skirti LASF stebėtoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iš viso protokolo lapų – 3. 
Posėdžio pirmininkas Tomas Liutinskis 
Posėdžio sekretorius Vaiva Šlėderienė 


