
 
 

 
LASVOVT Priedas Nr. 9  

Paraiškos ir su varžybų organizavimu susiję sprendimai 
 

Veiksmas Pateikimo 
platforma 

Atsakingas asmuo A, B, C lygų Lietuvos 
čempionatai 

Nacionalinės varžybos Kitų ASN narių org. 
varžybos 

Mėgėjiškos 
varžybos 

Paraiškų priėmimo pradžia 

www.lasf.lt 

Teikiamos e-paštu 
lasf@lasf.lt  

Organizatorius Spalio 15 d (imtinai) Netaikoma Netaikoma Netaikoma 

Paraiškų priėmimo pabaiga 

 

www.lasf.lt 

Teikiamos e-paštu 
lasf@lasf.lt 

Organizatorius 
Lapkričio 31 d (imtinai)  

Čempionato pirmosios varžybos 
vykdomos ne vėliau nei kovo 31 d. 

Ne vėliau nei 30 
kalendorinių dienų iki 
varžybų datos 

Netaikoma Netaikoma 

Paraiškų priėmimo pabaiga 

 

www.lasf.lt 

Teikiamos e-paštu 
lasf@lasf.lt 

Organizatorius 

Sausio 31 d (imtinai) 

Čempionato pirmosios varžybos 
vykdomos ne anksčiau nei balandžio 1 
d 

Ne vėliau nei 30 
kalendorinių dienų iki 
varžybų datos 

Netaikoma Netaikoma 

Čempionato paraiškų 
tvirtinimas 

 

Protokolinis 
komiteto 
sprendimas 

LASF sporto 
disciplinų komitetai 

Gruodžio 15 d (imtinai) 

Čempionato pirmosios varžybos 
vykdomos ne vėliau nei kovo 31 d. 

- - - 

Čempionato paraiškų 
tvirtinimas 

 

Protokolinis 
komiteto 
sprendimas 

LASF sporto 
disciplinų komitetai 

Vasario 15 d (imtinai) 

Čempionato pirmosios varžybos 
vykdomos ne anksčiau nei balandžio 1 
d 

- - - 

Varžybų paraiškų tvirtinimas Pasirašymas 
LASF generalinis 
sekretorius 

- 
Ne vėliau nei 5 
kalendorinės dienos po 
paraiškos pateikimo 

Netaikoma Netaikoma 

Organizavimo sutarties 
pasirašymas  

e-LASF 
LASF generalinis 
sekretorius 

Ne vėliau nei 5 kalendorinės 
dienos po organizatorių 
patvirtinimo 

Ne vėliau nei 5 
kalendorinės dienos po 
paraiškos pateikimo 

Netaikoma Netaikoma 

Organizavimo sutarties 
pasirašymas 

e-LASF Organizatorius 
Ne vėliau nei 5 kalendorinės 
dienos po sutarties pateikimo 

Ne vėliau nei 5 
kalendorinės dienos po 
sutarties pateikimo 

Netaikoma Netaikoma 
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Papildomų nuostatų projekto 
pateikimas LASF  

e-LASF Organizatorius 
Ne vėliau nei 40 kalendorinių 
dienų iki varžybų datos  

Ne vėliau nei 30 
kalendorinių dienų iki 
varžybų datos 

Netaikoma Netaikoma 

Pastabų dėl papildomų 
nuostatų teikimas 

e-LASF 
Generalinis 
sekretorius 

Ne vėliau nei 5 kalendorinės 
dienos po nuostatų pateikimo 

Ne vėliau nei 5 
kalendorinės dienos po 
nuostatų pateikimo 

Netaikoma Netaikoma 

Pasirašytų papildomų 
nuostatų pateikimas LASF 

e-LASF Organizatorius 
Ne vėliau nei 30 kalendorinių 
dienų iki varžybų datos 

Ne vėliau nei 20 
kalendorinių dienų iki 
varžybų datos 

Ne vėliau nei 30 
kalendorinių dienų iki 
varžybų datos 

Ne vėliau nei 5 
kalendorinės dienos 
iki varžybų datos 

Organizatoriaus mokesčių 
sumokėjimas  

Pavedimu į LASF 
banko sąskaitą 
pagal išrašytą 
sąskaitą 

Organizatorius 
Ne vėliau nei 30 kalendorinių 
dienų iki varžybų datos 

Ne vėliau nei 20 
kalendorinių dienų iki 
varžybų datos 

Ne vėliau nei 30 
kalendorinių dienų iki 
varžybų datos 

Ne vėliau nei 1 
kalendorinė diena 
iki varžybų datos 

Kreipimasis į varžybų saugos 
ekspertą dėl trasos 
inspektavimo 

Telefonu arba 
el.paštu ekspertą 
nurodytą  LASVOVT 
Priede Nr. 6) 

Organizatorius 
Ne vėliau nei 40 kalendorinių 
dienų iki varžybų datos 

Ne vėliau nei 30 
kalendorinių dienų iki 
varžybų datos 

Derina LASF Netaikoma 

Varžybų saugos ekspertas 
pateikia trasos inspektavimo 
aktą LASF ir organizatoriui 

e-LASF LASF SVO ekspertas 
Ne vėliau nei per 2 
kalendorines dienas po 
inspektavimo 

Ne vėliau nei per 2 
kalendorines dienas po 
inspektavimo 

Ne vėliau nei per 2 
kalendorines dienas po 
inspektavimo 

Netaikoma 

Trasos trūkumų pašalinimas  - Organizatorius 
Ne vėliau nei per 5 darbo 
dienas po akto pateikimo  

Ne vėliau nei per 5 darbo 
dienas po akto pateikimo  

Trasos savininkas Netaikoma 

Trasos licencijos išdavimas e-LASF 
LASF generalinis 
sekretorius 

Per 3 darbo dienas po pirminio 
trasos inspektavimo (arba po 
trūkumų pašalinimo) 

Per 3 darbo dienas po 
pirminio trasos 
inspektavimo (arba po 
trūkumų pašalinimo) 

Per 3 darbo dienas po 
pirminio trasos 
inspektavimo (arba po 
trūkumų pašalinimo) 

Netaikoma 

Organizatoriaus licencijos 
išdavimas 

e-LASF 
LASF generalinis 
sekretorius 

Per 3 darbo dienas pasirašius 
sutartį, sumokėjus mokesčius 
bei gavus trasos licenciją 

Per 3 darbo dienas 
pasirašius sutartį, 
sumokėjus mokesčius bei 
gavus trasos licenciją 

Per 3 darbo dienas 
sumokėjus mokesčius bei 
gavus trasos licenciją 

Netaikoma 

Organizatorius pateikia 
LASVOVT Priede Nr. 4 
nurodytus dokumentus LASF 

 

e-LASF Organizatorius 
Ne vėliau nei 3 kalendorinės 
dienos iki varžybų datos 

Ne vėliau nei 3 
kalendorinės dienos iki 
varžybų datos 

Ne vėliau nei 3 
kalendorinės dienos iki 
varžybų datos 

Ne vėliau nei 5 
kalendorinės dienos 
iki varžybų datos 



 
 

Organizatorius pateikia 
įvykusių varžybų dokumentus 
LASF 

Fiziškai pristatoma į 
LASF 

Organizatorius 
Ne vėliau nei 7 kalendorinės 
dienos po varžybų datos 

Ne vėliau nei 7 
kalendorinės dienos po 
varžybų datos 

Netaikoma Netaikoma 

Depozito grąžinimas 
organizatoriui (A lygos ralis) 

Pavedimu į 
organizatoriaus  
banko sąskaitą  

LASF buhalterija 
Ne vėliau nei 20 kalendorinių 
dienų po varžybų datos 

Netaikoma Netaikoma Netaikoma 

Varžybų vadovo paskirtos 
baudos 

Pavedimu į 
organizatoriaus  
banko sąskaitą 

Pareiškėjo atstovas 
Iki varžybų starto arba 
pakartotino starto po 
regrupingo 

Netaikoma Netaikoma Netaikoma 

SKK paskirtos baudos 

Pavedimu į LASF 
banko sąskaitą 
pagal išrašytą 
sąskaitą  

Pareiškėjo atstovas 
Per 48 valandas (nuo baudos 
paskyrimo momento) 

Per 48 valandas (nuo 
baudos paskyrimo 
momento) 

  

 

 
 


