
 
 

Sportininko licencija 
 

 

Street ir Semi PRO (M kategorijos licencija) 

 

Dokumentai: 

 Galiojanti nustatytos formos asmens sveikatos patikrinimo pažyma - forma Nr. 083-1/a (tokia, kaip 

vairuotojo pažymėjimui gauti). Išduoda šeimos gydytojas. 

 Vairuotojo pažymėjimo kopija (Tik tiems, kas dar nėra turėję licencijos).  

 Asmens foto nuotrauka (jpg formatu) (Tik tiems, kas dar nėra turėję licencijos); 

 Notaro patvirtintas tėvų ar globėjų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus). 

 

Kaina (35 Eur): 

 Licencija – 12 Eur 

 Draudimas, galiojantis treniruočių ir varžybų metu (2020 04 01 – 2020 12 31) – 13 Eur 

 Admin. mokestis – 10 Eur 

 

Išsiimant individualią licenciją per LASF (be galimybės dalyvauti komandoje): 

 Licencija – 30 Eur + draudimas 

 

PRO (E kategorijos licencija) 

 

Dokumentai: 

 Galiojanti nustatytos formos sportininko sveikatos patikrinimo pažyma - F 068/a arba „Medical 

certificate of aptitude” (FIA TSK, priedas „L“ 1.8. p); 

 Vairuotojo pažymėjimo kopija (Tik tiems, kas dar nėra turėję licencijos).  

 Asmens foto nuotrauka (jpg formatu) (Tik tiems, kas dar nėra turėję licencijos); 

 Notaro patvirtintas tėvų ar globėjų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus). 

 

Kaina (53 Eur): 

 Licencija – 30 Eur 

 Draudimas, galiojantis treniruočių ir varžybų metu (2020 04 01 – 2020 12 31) – 13 Eur 

 Admin. mokestis – 10 Eur 

 

Komandų registracija 

 

Komandos registravimo būdai: 

 

1) Per pareiškėją, kai išsiimant vairuotojo licenciją, nurodoma komanda ir sumokamas 69 Eur komandos 

registravimo mokestis. 

2) Tampant pareiškėju. Reikia turėti juridinį asmenį (asociaciją, VšĮ), registruoti LASF, tapti asocijuotu 

nariu, susimokėti 263 Eur, registruoti komandą ir išsiimti vairuotojo licencijas. 



 

 

Licencijas išsiimti galite per šiuos pareiškėjus (arba kitus): 

 

MB Cinkas 

Justė Šimkutė 

VšĮ Autosportas LT 

Darius Jurčiukonis (FB Segmis Jurčiukonis) 

 

 

P.S. Draudimą galite pasirinkti ir su didesne apsauga. Pasiūlymas žemiau: 

 

 
 

P.S.S. Jei jau turite draudimą, galite naudoti savo turimą ir papildomai nesidrausti, bet būtina sąlyga, kad jis 

galiotų varžybų ir treniruočių metu ir apimtų mirties, neįgalumo ir traumų atvejus. 


