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2022 m. LASF ilgų nuotolių žiedinių lenktynių vairuotojų kategorizavimo nuostatai 

 

1. BENDRI PRINCIPAI 

1.1. Šiuos Nuostatus rengia LASF žiedo komitetas (toliau – KOMITETAS), padedant LASF administracijai. 

Šiuos Nuostatus tvirtina - LASF žiedo komitetas.  

1.2. Pagal šiuos Nuostatus vairuotojai skirstomi į „A (PRO) kategorijos“ ir „B (AM) kategorijos“ 

vairuotojus.  

1.3. Lenktynių reglamente (taisyklėse), kai lenktynėse kategorizuojami vairuotojai vadovaujantis šiais 

Nuostatais, turi būti nuoroda, kad vairuotojai kategorizuojami vadovaujantis „LASF ilgų nuotolių 

žiedinių lenktynių vairuotojų kategorizavimo nuostatais“. 

1.4. Skirstymas į kategorijas grindžiamas vairuotojo amžiumi ir karjera bei pasiektais rezultatais 

automobilių sporto varžybose. 

1.5. Tarptautinės lenktynės – lenktynės įtrauktos į FIA kalendorių. 

2. PRAŠYMAI KATEGORIJOS SUTEIKIMUI 

2.1. Vairuotojai, norintys dalyvauti lenktynėse, kuriose naudojama LASF vairuotojų kategorizavimo 

sistema, turi atsiųsti LASF administracijai (lasf@lasf.lt) prašymą bei savo karjeros ir pasiektų 

rezultatų protokolą ne vėliau nei 30 dienų iki pirmųjų dalyvaujamų lenktynių. 

2.2. Komitetas priima sprendimą dėl vairuotojo priskyrimo kategorijai per 10 darbo dienų. 

2.3. Per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo, vairuotojas gali apskųsti Komiteto sprendimą LASF 

Tarybai, pateikdamas savo argumentus.  

2.4. Per 5 darbo dienas LASF Taryba priima galutinį sprendimą dėl vairuotojo priskyrimo kategorijai. 

3. VAIRUOTOJO VERTINIMO TVARKA 

3.1. Vairuotojai vertinami pagal jų karjeros istoriją ir pasiektus rezultatus.  
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4. KATEGORIJŲ APIBRĖŽIMAI 

4.1. PRO – KATEGORIJA 

Vairuotojas, jaunesnis nei 50 metų, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų: 

 turi FIA SILVER driver ir aukštesnę FIA vairuotojo kategoriją; 

 dalyvavo FIA vienviečių automobilių tarptautinėse lenktynėse; 

 FIA tarptautinių trumpų distancijų žiedinių lenktynių etapo prizininkas. 

Vairuotojas, jaunesnis nei 50 metų, atitinkantis bent du iš šių kriterijų: 

 dalyvauja žiedinėse lenktynėse ilgiau nei 3 metus; 

 automobilių sporto meistras; 

 nacionalinių trumpų distancijų žiedinių lenktynių čempionato nugalėtojas; 

 FIA tarptautinių žiedinių lenktynių dalyvis; 

 nacionalinio kartingo čempionato nugalėtojas; 

 dalyvavo FIA Kartingo tarptautinėse lenktynėse. 

4.2. AM – KATEGORIJA 

Visi vairuotojai, neatitinkantys PRO kategorijos vairuotojo kriterijų. 


