
Tvirtinu:       

  Suderinta: 

LASF OFICIALIŲ VARŽYBŲ SPORTO KOMISARŲ KOLEGIJOS 

DARBAS 
 

 1. BENDRI NUOSTATAI 

 1.1. Sporto Komisarų Kolegija /toliau SKK/ sudaroma remiantis LASF SK straipsnių 132, 

134, 135, 139 ir 140 nuorodomis. 

 1.2. Oficialiose LASF varžybose /LASF SK str.18.1/ SKK’ą sudaro 1-3 Sporto Komisarai 

/LASF SK str.134/ iš kurių vienas skiriamas LASF ir jis automatiškai tampa SKK Pirmininku /LASF SK 

str.135/. 

 1.3. Sporto Komisarų statusą ir jų teises nustato LASF SK straipsnis 141. 

 1.4. Sporto Komisarų derinimo ir skyrimo tvarką nustato “Bendrųjų Lietuvos automobilių 

sporto čempionatų pravedimo sąlygų 2004 metams” punktai 2.5.-2.6.  

 

 2. SKK DARBAS IKI VARŽYBŲ PRADŽIOS 

 2.1. Sporto Komisarai iš organizatoriaus vienas mėnesis iki varžybų pradžios privalo gauti 

varžybų Papildomus nuostatus. 

 2.2. Atvykę į varžybas, Sporto Komisarai privalo susipažinti su visa Organizatoriaus paruošta 

medžiaga, reikalinga varžybų pravedimui. Kaip minimum ši medžiaga turi būti sudaryta iš: 

 - varžybų saugos plano; 

 - varžybų programos (ji gali būti įtraukta į Papildomus nuostatus); 

 - biuletenių, Organizatoriaus išleistų iki SKK darbo pradžios; 

 - trasos paso ir jos schemos (raliui – kelio knyga); 

 - preliminaraus vairuotojų sąrašo; 

- Sporto Komisarų darbo plano; 

- SKK posėdžių dienotvarkės; 

- teisėjo ryšiams su dalyviais darbo plano; 

- brifingo medžiaga; 

 2.3. Susipažinę su visa pateikta medžiaga, Sporto Komisarai susirenka į Organizacinį posėdį, 

kuriame pateikia savo įgaliojimus, patvirtina arba, reikalui esant, pakoreguoja pateiktus dokumentus ir 

išklauso varžybų vadovo pirminę ataskaitą. 

 2.4. Prieš prasidedant varžyboms, Sporto Komisarai asmeniškai susipažįsta su varžybų trasa, 

administracinės ir techninės komisijų pravedimo vietomis, uždaro parko zona, stovėjimo aikštelėmis ir pan., 

pateikia savo pastabas ir priima sprendimą apie trasos ir visų aukščiau nurodytų objektų pasiruošimą darbui. 

 

 3.SPORTO KOMISARŲ DARBAS VARŽYBŲ METU 

 3.1. Vykstant administracinei ir techninei komisijai, Sporto Komisarai būna jų pravedimo 

vietose, kontroliuoja Oficialių asmenų bei Pareiškėjų laikymąsį reglamentuojančių dokumentų reikalavimų ir 

operatyviai sprendžia visus iškilusius klausimus. 

 Šie klausimai operatyviai gali būti sprendžiami sušaukus ekstra neeilinį SKK posėdį (šiuo 

atveju rašomas šio posėdžio protokolas), arba vieno iš kurio nors Sporto Komisarų sprendimu, po to jo 

sprendimą patvirtinant artimiausiame planiniame SKK posėdyje ir tai fiksuojant posėdžio protokole. 

 3.2. Prieš varžybų startą vykstančiame SKK posėdyje patvirtinami administracinės ir 

techninės komisijų rezultatai, patvirtinamas dalyvių sąrašas, išklausomas varžybų vadovo pranešimas apie 

Sporto Komisarų pateiktų pastabų likvidavimą ir pasiruošimą startui, bei priimamas sprendimas apie 

galimybę pradėti varžybas. 

 3.3. Varžybų metu Sporto Komisarai pagal savo darbo planą būna varžybų pravedimo 

vietoje(se), kurios, jų manymu, yra pačios sudėtingiausios ir kuriose gali kilti daugiausiai konfliktinių 

situacijų ir, esant reikalui, priima reikalingus sprendimus vietoje. Todėl būtinas pastovus ryšys tarp Sporto 

Komisarų bei varžybų vadovo. Ralyje, jei tokio ryšio užtikrinti neįmanoma, kiekvieno Komisaro radimosi 

vieta turi būti žinoma ralio štabe. 



 3.4. Varžybų metu Sporto Komisarai susirenka į posėdžius pagal savo darbo planą. Kaip 

minimum, šiuose posėdžiuose turi būti tvirtinami pirminių (klasifikacinių) važiavimų rezultatai, o ralyje 

kiekvienos sekcijos rezultatai. 

 3.5. Sporto Komisarų varžybų metu priimti sprendimai, turintys įtakos varžybų eigai, turi būti 

apiforminti oficialių informacinių biuletenių pavidalu, jie turi būti numeruoti ir su data bei laiku, kada buvo 

pradėti publikuoti, ir, esant galimybei, įteikti kiekvienam varžybų dalyviui pasirašant arba iškabinami 

Oficialioje varžybų informacinėje lentoje. 

 

 4. SPORTO KOMISARŲ DARBAS PASIBAIGUS VARŽYBOMS 

 4.1. Pasibaigus varžyboms Sporto Komisarai kontroliuoja uždaro parko bei baigiamosios 

techninės komisijos darbą ir operatyviai nagrinėja klausimus ir protestus, gautus pasibaigus varžyboms. 

 4.2. Pasibaigus protestų padavimo laikui, Sporto Komisarai susirenka į savo baigiamąjį 

posėdį, kuriame patvirtina galutinį varžybų protokolą ir duoda visų varžybų aplamai bei Oficialių asmenų 

konkrečiai darbo įvertinimą šiose varžybose. 

 4.3. Pageidautina, kad Sporto Komisarai dalyvautų varžybų uždarymo ceremonijoje. 

 4.4. Po varžybų, LASF skirtas Sporto Komisaras ruošia ataskaitą pagal nustatytą formą. 

Ataskaitą ruošia SKK Sekretorius (jei toks yra), patvirtina SKK, o pasirašo LASF paskirtas Sporto 

Komisaras. 

 4.5. Laike trijų dienų šis Komisaras privalo pristatyti į LASF savo ataskaitą su visais 

reikalingais priedėliais. LASF’ui pristatomų dokumentų sąrašas nurodomas Priede. 

 

 5. SKK SEKRETORIAUS DARBAS 

 5.1. SKK Sekretorius skiriamas Organizatoriaus iš teisėjų, turinčių pakankamą kvalifikaciją, 

gerai susipapažinusių su Sporto Komisarų darbą reglamentuojančiais dokumentais bei sugebančių 

organizuoti nepertraukiamą SKK darbą. 

 5.2. Prieš atvykstant Sporto Komisarams į varžybas, SKK Sekretorius kartu su 

Organizatoriumi ruošia SKK darbo planą ir Sporto Komisarų dalyvavimo varžybose programą bei 

komplektuoja visus reikalingus dokumentus, kurie Sporto Komisarų bus nagrinėjami iki varžybų pradžios. 

 5.3. Varžybų metu SKK Sekretorius: 

- ruošia SKK posėdžių dienotvarkes ir surenka arba išleidžia visą šiems posėdžiams reikalingą 

dokumentaciją; 

- organizuoja SKK posėdžių pravedimą (patalpų paruošimas, orgtechnikos bei kancialerinių 

priemonių buvimas, reikiamų asmenų pakvietimas ir t.t.) 

 - rašo posėdžio protokolą ir galutinai jį sutvarko; 

 - surenka visus dokumentus, reikalingus paduoto protesto svarstymui; 

- garantuoja Sporto Komisarų dalyvavimo varžybose programos vykdymą, tame tarpe, atsako už jų 

aprūpinimą transportu; 

 - užtikrina SKK ryšį su varžybų vadovu ir kitomis varžybų tarnybomis; 

 - kartu su varžybų vadovu ruošia SKK Pirmininko ataskaitą; 

 - suruošia visus dokumentus, reikalingus pristatyti į LASF’ą. 

 

 PRIEDAS: 

 1. Dokumentų sąrašas, priduodamas į LASF’ą pasibaigus varžyboms 

 2. Sporto Komisaro, paskirto LASF, ataskaita. 

 3. Tipinė Sporto Komisarų dalyvavimo varžybose programa (išskyrus ralį). 

 4. Tipinė Sporto Komisarų dalyvavimo varžybose programa (raliui). 

 5. Tipinis SKK darbo planas (išskyrus ralį). 

 6. Tipinis SKK darbo planas (raliui). 

  

 

 

          LASF teisėjų komitetas 

          Komiteto pirmininkas Š. LIESIS, 2005 03 21 

 

 



 

 

 

 

 

Priedas 

Nr.1 

 

 

SĄRAŠAS DOKUMENTŲ, 

 KURIE TURI BŪTI PATEIKTI Į LASF’ą 

 PASIBAIGUS OFICIALIOMS LASF VARŽYBOMS 

 
 

 1.  Varžybų Papildomi nuostatai. 

 2.  Visi oficialūs varžybų informaciniai biuleteniai. 

 3.  Varžybų saugos planas. 

 4.  Galutiniai varžybų rezultatų protokolai visose vedamose įskaitose. 

5. Chronometruojamų važiavimų ir visų pagrindinių važiavimų protokolai, ralyje - GR 

ruožų rezultatų protokolai ir suvestinis, su visomis gautomis kelio baudomis, protokolas. 

 6.  SKK posėdžių protokolai. 

 7.  Visų gautų protestų kopijos. 

 8.  LASF paskirto Sporto Komisaro ataskaita. 

 9.  LASF paskirto Stebėtojo ataskaita. 

 10.LASF Techninio Delegato ataskaita. 

 11.Vyriausio varžybų daktaro ataskaita. 

 12.Varžybų teisėjų sąrašas. 

 

 Ši dokumentacija surenkama ir sukomplektuojama: 

 

 1. Atsakingas už šios dokumentacijos surinkimą ir/arba paruošimą yra SKK 

Sekretorius. 

 2. Atsakingas už šios dokumentacijos pateikimą LASF’ui yra LASF paskirtas Sporto 

Komisaras 

 3. LASF Stebėtojas savo ataskaitą pristato pats. 

 4. Dokumentų pristatymo terminas – trys dienos po varžybų finišo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       

    Priedas Nr. 2 

 

 

LASF PASKIRTO SPORTO KOMISARO 

 VARŽYBŲ ATASKAITA 
 

 

 Varžybų 

pavadinimas..................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................

............. 

 Pravedimo vieta..........................................................Pravedimo 

data........................................... 

 Organizatorius...................................................................................................................

.............. 

 

DUOMENYS APIE VARŽYBŲ DALYVIUS 

 

 Viso dalyvavo vairuotojų 

/ekipažų/................................................................................................ 

 Tame tarpe: 

 SM-........; I ats.-........; II ats.-........; III ats.........; be ats.-........; 

 Užsienio vairuotojai 

/ekipažai/....................................................................................................... 

 Vairuotojai, turintys 

prioritetus....................................................................................................... 

 

DUOMENYS APIE AUTOMOBILIUS 

 

Įskaitinė grupė Gauta paraiškų Startavo Finišavo 

    

    

    

    

    

    

    

 

TRUMPA VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA 

/bendras organizacijos lygio bei teisėjavimo įvertinimas, 

teigiami ir neigiami organizacijos ir teisėjavimo momentai/ 



................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................ 

 

TRAUMOS IR NELAIMINGI ATSITIKIMAI 

/priežasčių ir pasekmių aprašymas/ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............ 

PASKIRTOS BAUDOS 

/kas paskyrė, kada, kam, už ką/ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................. 

................................................................................................................................................................

...... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................ 

 

KONFLIKTINĖS SITUACIJOS 

taip pat informacija apie paduotus protestus bei pareiškimus dėl apeliacijos padavimo 

/tarp ko, dėl ko, koks priimtas sprendimas/ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................ 

 

BENDROS PASTABOS, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 



................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................ 

 

 

 ..............................     

  .............................. 

       /parašas/                                                                                          /vardas, pavardė/ 

 

 Licencijos Nr...........Kategorija............................ 

 

 Ataskaitos parašymo data:.................................................... 

 Ataskaitos pridavimo data LASF:......................................... 

 

 

 

       

    Priedas Nr.3 

 

 

TIPINĖ SPORTO KOMISARŲ DALYVAVIMO VARŽYBOSE 

PROGRAMA 
(išskyrus ralį) 

 

 

 Šeštadienis  

7:30 Sporto Komisarų atvykimas, susipažinimas su Organizatoriaus paruoštais 

dokumentais. 

8:20  organizacinis bei pirmas planinis SKK posėdis. 

9:40  dalyvavimas vairuotojų susirinkime 

10 min. po chronometruojamų važiavimų antras planinis SKK posėdis 

11:30  dalyvavimas varžybų atidaryme 

10 min. po trečio važiavimo finišo trečias planinis SKK posėdis 

15 min. po paskutinio finalinio važiavimo ketvirtas baigiamasis SKK posėdis. 

 

  

 Pastaba: šį dalyvavimo programa gali keistis atsižvelgiant į tai, kokio formato 

varžybos yra numatytos konkrečiu atveju. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

   Priedas Nr. 4 

 

TIPINĖ SPORTO KOMISARŲ DALYVAVIMO VARŽYBOSE 

PROGRAMA 
(raliui) 

 

 

 Penktadienis  2005 01 28 

 

 10:00  -Sportų Komisarų atvykimas į ralio štabą, dokumentacijos 

gavimas. 

10:30-13:00 -Susipažinimas su Organizatoriaus paruoštais dokumentais, dalyvavimas 

administracinėje bei techninėje komisijose. 

13:15 -Organizacinis ir pirmas planinis SKK posėdis 

17:30  -dalyvavimas varžybų atidaryme 

18:00-20:00     -ralio stebėjimas pagal individualų planą 

21:00  -antras planinis SKK posėdis 

 

 Šeštadienis  2005 01 29 

 

9:00-15:00  ralio stebėjimas pagal individualų planą. 

16:00  -trečias planinis SKK posėdis 

16:45  -baigiamasis SKK posėdis. 

20:00  -dalyvavimas ralio uždarymo ceremonijoje  



 

 

 Pastaba: šį dalyvavimo programa gali keistis atsižvelgiant į tai, kokio formato 

varžybos yra numatytos konkrečiu atveju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Priedas Nr. 5 

 

TIPINIS SPORTO KOMISARŲ KOLEGIJOS 

DARBO PLANAS 
(išskyrus ralį) 

 

 ORGANIZACINIS IR PIRMAS PLANINIS POSĖDIS 

 2004 07 03   8:20 

 1. Oficialių asmenų pristatymas. 

 2. Patvirtinama SKK darbo planas bei dalyvavimo varžybose programa. 

 3. Nagrinėjamos pastabos dėl Organizatoriaus reglamentuojančių dokumentų. 

 4. Varžybų vyriausio sekretoriaus pranešimas apie administracinės komisijos išvadas. 

 5. Techninės komisijos pirmininko pranešimas apie techninės komisijos išvadas. 

 6. Prileistų dalyvauti varžybose vairuotojų sąrašo patvirtinimas. 

 7. Varžybų vadovo pranešimas apie pasiruošimą vykdyti varžybas. 

8. Teisėjo ryšiams su dalyviais pranešimas apie bendrą varžybų atmosferą bei apie gautus 

varžybų dalyvių klausimus. 

 9. Kiti klausimai. 

 

 ANTRAS PLANINIS POSĖDIS 

 2004 07 03  ........... 



 1. Varžybų vadovo pranešimas apie laisvų treniruočių ir chronometruojamų važiavimų 

rezultatus. 

 2. Pirmo važiavimo starto tvarkos patvirtinimas. 

3. Teisėjo ryšiams su dalyviais pranešimas apie bendrą varžybų atmosferą bei apie gautus 

varžybų dalyvių klausimus. 

 4. Kiti klausimai. 

 

 TREČIAS PLANINIS POSĖDIS 

 2004 07 03  ........... 

1. Varžybų vadovo pranešimas apie važiavimų rezultatus. 

 2. Finalinės techninės komisijos pravedimo tvarkos nustatymas. 

 3. Finalinių važiavimų starto tvarkos patvirtinimas. 

4. Teisėjo ryšiams su dalyviais pranešimas apie bendrą varžybų atmosferą bei apie gautus 

varžybų dalyvių klausimus. 

 5. Kiti klausimai. 

 

 BAIGIAMASIS POSĖDIS 

 2004 07 03 ............ 

 1. Varžybų vadovo pranešimas apie finalinių važiavimų rezultatus. 

 2. Techninės komisijos pirmininko pranešimas. 

3. Teisėjo ryšiams su dalyviais pranešimas apie bendrą varžybų atmosferą bei apie gautus 

varžybų dalyvių klausimus. 

4. Gautų protestų svarstymas. 

 5. Galutinių varžybų rezultatų patvirtinimas. 

 6. Kiti klausimai. 

 

 

 

 

       

   Priedas Nr. 6 

TIPINIS SPORTO KOMISARŲ KOLEGIJOS 

DARBO PLANAS 
(raliui) 

 

 ORGANIZACINIS IR PIRMAS PLANINIS POSĖDIS 

 Penktadienis  2005 01 28  13:15   
1. Varžybų Oficialių asmenų pristatymas. 

 2. Patvirtinama oficiali SKK posėdžių vedimo kalba. 

3. Organizatoriaus paruoštų dokumentų, nusakančių SKK, teisėjo ryšiams su dalyviais darbo 

bei ralio pravedimo tvarką, patvirtinimas. 

4.Varžybų vadovo pranešimas apie pasiruošimą ralio startui, jo informacija apie 

administracinės ir techninės komisijų rezultatus bei gautus protestus ir pareiškimus. 

5. Gautų protestų ir pareiškimų svarstymas. 

6. Varžybų vadovo ir komisarų operatyvinių sprendimų, priimtų administracinės ir techninės 

komisijų darbo metu, patvirtinimas. 

7. Teisėjo ryšiams su dalyviais pranešimas apie bendrą varžybų atmosferą bei apie gautus 

varžybų dalyvių klausimus. 

 8. Startinio žiniaraščio pirmai sekcijai patvirtinimas. 

 9. Automobilių techninio patikrinimo po ralio finišo nustatymas. 



10.Kiti klausimai. 

 

 ANTRAS PLANINIS POSĖDIS 

 Penktadienis  2005 01 28   21:00   
1.Varžybų vadovo pranešimas apie ralio eigą, gauti protestai bei pareiškimai. 

2. Gautų protestų ir pareiškimų svarstymas. 

3.Varžybų vadovo ir komisarų operatyvinių sprendimų, priimtų pirmo rato metu, 

patvirtinimas. 

4. Teisėjo ryšiams su dalyviais pranešimas apie bendrą varžybų atmosferą bei apie gautus 

varžybų dalyvių klausimus. 

 5. Pirmo rato neoficialių rezultatų patvirtinimas. 

 6. Starto žiniaraščio antram ratui patvirtinimas. 

 7. Kiti klausimai. 

 

 TREČIAS PLANINIS POSĖDIS 

 Šeštadienis  2005 01 29  16:00   
1.Varžybų vadovo pranešimas apie ralio eigą, gauti protestai ir pareiškimai. 

2. Gautų protestų ir pareiškimų svarstymas. 

3.Varžybų vadovo ir komisarų operatyvinių sprendimų, priimtų antro rato metu, 

patvirtinimas. 

4. Preliminarinių varžybų rezultatų patvirtinimas. 

5. Teisėjo ryšiams su dalyviais pranešimas apie bendrą varžybų atmosferą bei apie gautus 

varžybų dalyvių klausimus. 

 6. Kiti klausimai. 

 

 BAIGIAMASIS POSĖDIS 

 Šeštadienis  2005 01 29  16:45   
1.Varžybų Vadovo pranešimas apie gautus protestus bei pareiškimus. 

2.Gautų protestų bei pareiškimų svarstymas 

 3. Teisėjo ryšiams su dalyviais pranešimas. 

 4. Oficialių ralio rezultatų patvirtinimas. 

 5. Kiti klausimai. 
 


