
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO ŽINIASKLAIDOS ATSTOVŲ AKREDITAVIMO 

TAISYKLĖS 

Metinė Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau LASF) akreditacija tai LASF žiniasklaidos 

atstovams išduodamas leidimas dirbti visuose su LASF suderintuose automobilių sporto varžybose. 

Ši akreditacija yra išduodama vienam asmeniui, visam 2023 m. sezonui. 

Lietuvos automobilių sporto žiniasklaidos atstovų akreditavimo paraiška 

 

Teikdami prašymą gauti metinę LASF media akreditaciją, asmenys įsipareigoja naudoti pilnus 

varžybų pavadinimus: 

• Lietuvos automobilių ralio čempionatas ; 

• Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionatas ; 

• Lietuvos mini ralio čempionatas; 

• Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatas;  

• Lietuvos Time Attack čempionatas;  

• Lietuvos drifto čempionatas;  

• Lietuvos drifto SEMI-PRO lygos pirmenybės; 

• Lietuvos drifto STREET lygos taurė;  

• Lietuvos automobilių kroso A lygos čempionatas; 

• Lietuvos automobilių kroso B lygos čempiontas; 

• Lietuvos- Latvijos automobilių ralio kroso čempionatas; 

• Lietuvos automobilių Bekelės čempionatas; 

• Lietuvos automobilių Baja čempionatas;  

• Lietuvos automobilių Drago čempionatas;  

• Lietuvos automobilių Street Race čempionatas;  

• Lietuvos automobilių Slalomo čempionatas;  

• Varžybų pavadinimus privaloma naudoti taip, kaip nurodo varžybų organizatorius. 

 

Taip pat akreditacijos turėtojams rekomenduojama socialiniuose tinkluose naudoti varžybų 

grotažymes: 

- (#LARC; #RallyLT; #RA) - Lietuvos automobilių ralio čempionatas; 

- (#LARSČ; #RallyLT; #RA) - Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionatas;  

- (#LMRČ; #RallyLT; #RA) - Lietuvos mini ralio čempionatas;  

- (#LTCC; #CR) - Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatas;  

- (#LTTC; #CR) - Lietuvos Time Attack čempionatas;  

- (#DF) - Lietuvos drifto čempionatas, Lietuvos drifto SEMI-PRO lygos pirmenybės, Lietuvos drifto 

STREET lygos taurė;  

https://docs.google.com/forms/d/1i39StZUd1KhpN8lzwYWLE7iVep-EQGvhUmrVLGtCWOw/edit


 

- (#LAKČ; #AX) - Lietuvos automobilių kroso čempionatas; 

- (#LAKP; #AX) - Lietuvos automobilių kroso pirmenybės; 

- (#LARKČ; #RX) - Lietuvos- Latvijos automobilių ralio kroso čempionatas; 

- (#LABČ; #4X4) - Lietuvos automobilių Bekelės čempionatas; 

- (#LABAČ; #4X4) - Lietuvos automobilių Baja čempionatas;  

- (#DG) - Lietuvos automobilių Drago čempionatas;  

- (#LASČ; #KT) -  Lietuvos automobilių Slalomo čempionatas; 

- (#LSRČ; #KT) -  Lietuvos automobilių Street Race čempionatas; 

- Varžybų pavadinimo grotažymes, kurias naudoja varžybų organizatorius. 

 

1. Metinės akreditacijos suteikiamos tiems žiniasklaidos atstovams, kurie informuoja visuomenę 

apie čempionatus ir renginius: 

• Laikraščių, dienraščių, žurnalų, interneto žurnalistai;  

• TV ir radijo stočių žurnalistai ir laidų rengėjai; 

 

2. Metinės akreditacijos taip pat suteikiamos ir: 

• Fotografams, video operatoriams;  

• Komandų/sportininkų spaudos atstovams; 

 

3. Akredituojami asmenys privalo būti ne jaunesni nei 18 metų.  

 

4. Teikiant akreditacijos prašymą privaloma pateikti asmens draudimo polisą, kuris galiotų 

automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu. Draudimo suma turi būti ne mažesnė nei vienas 

tūkstantis penki šimtai eurų (1500 EUR) ir turi apimti draudimą mirties, traumų bei neįgalumo 

atveju. Draudimas privalo galioti iki 2023 m. gruodžio 31 d. Draudimą galima įsigyti ir per LASF. Dėl 

draudimų kreiptis el. paštu lasf@lasf.lt . 

5. Akredituotiems asmenims bus išduotas metinis media akreditacijos pažymėjimas (plastikinė 

kortelė), kurio vienkartinis pagaminimo mokestis 15 €. Kartu su pažymėjimu bus išduodamos ir 

„Media“ liemenės. Media liemenės kaina yra 20 eurų. 

 

6. Media atstovas nusprendęs 2023 m. nebetęsti akreditacijos įsipareigoja LASF grąžinti media 

liemenę.  

 

mailto:lasf@lasf.lt


 

7. Metinę akreditaciją turintys asmenys privalo tinkamai apie dalyvavimą varžybose informuoti 

varžybų organizatoriaus atstovą, atsakingą už žiniasklaidos atstovų darbą varžybose. 

 

8 . LASF gali atsisakyti išduoti metinę media akreditaciją.  

 

9. LASF vienašališku sprendimu gali panaikinti metinę media akreditaciją asmeniui, jeigu yra 

nesilaikoma nustatytų saugumo taisyklių. 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Indrė Janauskaitė, tel. nr.  +37063121319, el. paštas: 

projektai@lasf.lt  

PASIRAŠYDAMAS SUTINKU IR PATVIRTINU, KAD SUSIPAŽINAU SU TAISYKLĖMIS IR ATSAKAU UŽ SAVO 

SAUGUMĄ  

 

Vardas, pavardė, parašas  

 

_____________________________________________________________ 
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