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Lietuvos automobilių sporto federacija 

LASF žiedo komiteto posėdžio protokolas Nr. 2023-01/01 

2023-01-27 

 

LASF žiedo komiteto posėdis pravestas el. ryšio priemonėmis („Zoom“ platforma), pradėtas 2023-

01-27 (penktadienį) 17:00 val., baigtas 18:00 val.  

 

Dalyvavo: 

Pirmininkas – Tomas Martinkus 

Nariai – Vidmantas Pociūnas, Paulius Mileška 

LASF prezidentas – Egidijus Janavičius 

Nedalyvavo – narys Tomas Liutkus 

 

Posėdžio pirmininkas – Tomas Martinkus 

Posėdžio sekretorius – Vidmantas Pociūnas 

 

 

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:  

 

SIŪLYTA: patvirtinti Žiedo komiteto posėdžio darbotvarkę: 

1. 2023 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato sandara (organizatoriai, datos, vietos). 

2. 2023 m. Lietuvos „Time Attack“ čempionato sandara (organizatoriai, datos). 

 

BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai 

 

NUTARTA: patvirtinti LASF žiedo komiteto posėdžio darbotvarkę: 

1. 2023 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato sandara (organizatoriai, datos, vietos). 

2. 2023 m. Lietuvos „Time Attack“ čempionato sandara (organizatoriai, datos). 
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II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas: 

1. 2023 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato sandara (organizatoriai, datos, vietos). 

SVARSTYTA:  

E. Janavičius komitetui pristatė gautas paraiškas 2023 m. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato 

organizavimui (paraiškos priimamos iki vasario 1 d.). Paraišką vieno etapo (liepos 7-9 d.) 

organizavimui pateikė MB „Ring Challenge“. Paraišką čempionato organizavimui pateikė „X Sports“ 

(Latvija). „X Sports“ jau bene dešimtmetį organizuoja Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionatą 

(BaTCC į kurį įtraukiami ir Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato (LTCC) važiavimai arba iš bendrų 

BaTCC važiavimų išskaičiuojami LTCC rezultatai. Kadangi 2023 m. gauta tik viena paraiška atskiro 

LTCC etapo organizavimui, kaip įskaitinius į LTCC reikėtų įtraukti kelis BaTCC etapus. Pastebėtina, 

kad BaTCC organizatoriai neturi datos BaTCC etapo pravedimui Lietuvoje („Nemuno Žiede“), kurio 

metu Lietuvos automobilių sporto mėgėjai galėtų išvysti įnirtingas BMW 325 CUP kovas. BaTCC 

organizatoriams etapo pravedimui būtų idealiai tinkama liepos pabaiga. Tačiau liepos 20 – 22 vyks 

kasmetinės „1006 km lenktynės“ Palangoje, o liepos 29 d. „Nemuno Žiedą“ yra rezervavęs LASF 

narys „Slalomo Akademija“. E. Janavičius dar praeitų metų pabaigoje kalbėjosi su „Slalomo 

Akademijos“ vadovu S. Vilčinsku dėl šios datos perleidimo BaTCC etapo pravedimui. Tačiau 

pastarasis nesutiko datos perleisti. E. Janavičius pasidalino informacija, kad neseniai atrastuose 

Lietuvos sporto centro veiklos nuostatuose ir sporto infrastruktūros naudojimo apraše yra 

įtvirtintas prioritetas naudotis LSC sporto infrastruktūra federacijoms, vykdančioms aukšto 

meistriškumo renginius.  

 

SIŪLYTA:  

įpareigoti E. Janavičių kreiptis į Lietuvos sporto centrą, prašant suteikti liepos 28 ir 29 dienas BaTCC 

ir LTCC etapo pravedimui. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatą formuoti iš keturių etapų: 2023-

05-05/07 Parnu (BaTCC), 2023-07-08/09 (Kačerginė), 2023-07-28/29 (Kačerginė), 2023-09-22/24 

(Ryga). BMW 325 CUP klasės LTCC įskaitą skaičiuoti iš keturių etapų: 2023-05-05/07 Parnu (BaTCC), 

2023-06-09/11 (Ryga), 2023-07-28/29 (Kačerginė), 2023-09-22/24 (Ryga). 

 

BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai 
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NUTARTA:  

įpareigoti E. Janavičių kreiptis į Lietuvos sporto centrą, prašant suteikti liepos 28 ir 29 dienas BaTCC 

ir LTCC etapo pravedimui.  

LTCC formuoti iš keturių etapų: 2023-05-05/07 Parnu (BaTCC), 2023-07-08/09 Kačerginė (LTCC), 

2023-07-28/29 Kačerginė (BaTCC), 2023-09-22/24 Ryga (BaTCC).  

LTCC BMW 325 CUP klasės įskaitą skaičiuoti iš trijų etapų: 2023-05-05/07 Parnu (BaTCC), 2023-07-

28/29 Kačerginė (BaTCC), 2023-09-22/24 Ryga (BaTCC). 

 

2. 2023 m. Lietuvos „Time Attack“ čempionato sandara (organizatoriai, datos). 

SVARSTYTA:  

E. Janavičius komitetui pristatė gautas paraiškas 2023 m. Lietuvos „Time Attack“ čempionato 

organizavimui (paraiškos priimamos iki vasario 1 d.) . Paraiškas dviejų etapų organizavimui pateikė 

MB „Ring Challenge“, tačiau atsiradus laisvai datai „Nemuno Žiede“ pastarieji organizuotų ir tris 

etapus. Iš dviejų etapų negali būti vedama čempionato įskaita, todėl E. Janavičius pasiūlė dviejų 

etapų organizavimą „Slalomo Akademijai“. „Slalomo Akademijos“ vadovas S. Vilčinskas pareiškė, 

kad norėtų organizuoti visus keturis etapus. E. Janavičius priminė, kad yra gautos dvi MB „Ring 

Challenge“ paraiškos ir kad čempionato organizavimą teks dalintis. S. Vilčinskas sutiko organizuoti 

du etapus, bet tuo pačiu paklausė ar bus galimybė organizuoti visą „Time Attack“ čempionatą 2024 

m. E. Janavičius atsakė, kad apie tokias galimybes dabar per anksti kalbėti ir viskas priklausys nuo 

to, kiek paraiškų 2024 m. čempionato organizavimui bus gauta. E. Janavičius paprašė S. Vilčinsko 

pateikti paraišką dviejų „Time Attack“ čempionato etapų organizavimui. S. Vilčinskas atsisakė 

pateikti paraišką, kol iš jos teksto nebus pašalintas reikalavimas, įpareigojantis organizatorių 

laikytis Lietuvos automobilių sporto kodekso (LASK) ir neorganizuoti nepripažįstamų varžybų. E. 

Janavičius pasakė, kad tas sakinys nebus pašalintas, nes kiekvienas juridinis asmuo teikdamas 

prašymą tapti LASF nariu įsipareigoja laikytis LASK. S. Vilčinskas pareiškė, kad su tokiu reikalavimu 

nesutinka ir neorganizuos Lietuvos „Time Attack“ čempionato etapų. 
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SIŪLYTA:  

įpareigoti E. Janavičių kreiptis į Lietuvos sporto centrą, prašant suteikti gegužės 27 dieną Lietuvos 

„Time Attack“ čempionato etapo pravedimui. Lietuvos „Time Attack“ čempionatą formuoti iš trijų 

etapų, vykdomų „Nemuno Žiede“: 2023-05-27, 2023-07-08/09 (LTCC), 2023-09-23. 

 

BALSUOTA: UŽ - vienbalsiai 

 

NUTARTA: 

 

 

 

Protokolo lapų  4. 

 

Posėdžio pirmininkas Tomas Martinkus 

 

 

Posėdžio sekretorius Vidmantas Pociūnas 


