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Lietuvos automobilių sporto rinktinės formavimas 

Lietuvos automobilių sporto rinktinė formuojama iš sportininkų, dalyvavusių 2022/2023 m. 

tarptautinėse varžybose arba dalyvaujančių 2024 m. tarptautinėse varžybose,  bei sportininkų, 

Lietuvos automobilių sporto čempionatuose pasiekusių aukščiausius rezultatus 2022/2023 m. 

sezonuose, konkrečios sporto disciplinos aukščiausioje lygoje ir konkrečioje klasėje. Pavyzdys: FIA 

automobilių sporto žaidynėse (toliau – Žaidynės) ralio disciplinos varžybose, RALLY 2 klasėje Lietuvą 

gali atstovauti tik ekipažas, žemiau išvardintose varžybose dalyvavęs (dalyvaujantis) R5 klasės 

automobiliu (šis reikalavimas netaikomas, jei čempionatuose nedalyvavo nei vienas ekipažas su R5 

klasės automobiliu, arba visi dalyvavę čempionatuose R5 klasės automobiliais atsisako dalyvauti 

Žaidynėse).   

Pirmenybė kandidatuoti į rinktinę suteikiama tokia seka:  

1. Sportininkai dalyvavę Pasaulio čempionate ir užėmę aukščiausią vietą; 

2. Sportininkai dalyvavę Europos čempionate ir užėmę aukščiausią vietą; 

3. Sportininkai dalyvaujantys Pasaulio čempionate einamaisiais metais; 

4. Sportininkai dalyvaujantys Europos čempionate einamaisiais metais; 

5. Lietuvos čempionai (2023 m.); 

6. Lietuvos čempionai (2022 m.); 

7. Lietuvos čempionato antros vietos laimėtojai (2023 m.) 

8. Lietuvos čempionato antros vietos laimėtojai (2022 m.); 

9. Lietuvos čempionato trečios vietos laimėtojai (2023 m.); 

10. Lietuvos čempionato trečios vietos laimėtojai (2022 m.). 

Automobilių sporto rinktinės formavimas:  

1. LASF suformuoja preliminarų rinktinės narių sąrašą vertindama dalyvavimą varžybose ir 

pasiektus rezultatus; 

2. LASF administracija išsiunčia laiškus kandidatams, su pasiūlymu dalyvauti žaidynėse;   



 
 
 

3. Kandidatas per 14 kalendorinių dienų privalo patvirtinti dalyvavimą arba atsisakyti dalyvauti 

Žaidynėse;  

4. Kandidatui atsisakius dalyvauti, pasiūlymas išsiunčiamas kitam kandidatui, kuris per 14 

kalendorinių dienų privalo patvirtinti dalyvavimą arba atsisakyti dalyvauti Žaidynėse; 

5. Rinktinės sudėtį tvirtina LASF Taryba; 

6. Rinktinės kandidatai ir galutinė jos sudėtis skelbiami LASF Tarybos protokoluose; 

7. LASF Taryba paskiria atsakingą asmenį vadovavimui rinktinei. 

Automobilių sporto rinktinės nariai:  

1. Privalo laikytis LASF bei FIA  veiklą reglamentuojančių dokumentų;  

2. Žaidynių metu privalo vilkėti Lietuvos rinktinės aprangą; 

3. Žaidynių metu privalo naudoti LASF ir rėmėjų logotipus; 

4. Įsipareigoja LASF komunikacijos komandai duoti interviu, siųsti medžiagą bei 

bendradarbiauti; 

5. Finansiškai prisideda prie savo dalyvavimo FIA Motorsport žaidynėse.  

Sportininkas išbraukiamas iš rinktinės sąrašo, jeigu atsiranda bent viena iš šių aplinkybių: 

• Yra nustatoma, kad sportininkas pažeidė anti-dopingo taisykles ir už tai jam buvo pritaikytos 

atitinkamos sankcijos; 

• Sportininkui yra suspenduota licencija; 

• Netenka LR pilietybės. 

Lietuvos automobilių sporto federacija įsipareigoja:  
 

1. Pagal galimybes (dalinai arba pilnai) apmokėti sportininkų startinius mokesčius; 

2. Sportininkams apmokėti kelionės išlaidas (skrydžio ar kelionės išlaidas, apgyvendinimo, 

automobilio nuomos (kelionei iki trasos ir viešbučio)); 

3. Esant finansinėms galimybėms, Tarybos sprendimu apmokėti kelionės išlaidas ir sportininkų 

komandų nariams; 

4. Rinktinei suteikti vienodas aprangas (sportinis kostiumas ir polo marškinėliai); 

5. Į rinktinės sudėtį įtraukti media komandą, kuri rūpintųsi informacijos apie žaidynes ir 

kiekvieną sportininką individualiai sklaida.  

*Kartingų federacija savo sportininkų atranką organizuoja atskirai ir LASF Tarybai pateikia jau galutines 
dalyvausiančių sportininkų pavardes 


