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LASF Žiedo komiteto pranešimas dėl 2015 m. Lietuvos, Baltijos šalių ir ilgų 
distancijų žiedinių lenktynių čempionatų pravedimo, taškų skaičiavimo ir 

apdovanojimų 
 

2015 metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatas (LŽLAČ) bus vykdomas pagal 2015 metų 
Baltijos šalių čempionato (BATCC/BEC)  taisykles ir techninius reikalavimus. Taisyklės bus pateiktos 
anglu kalboje, techniniai reikalavimai anglų ir lietuvių kalbomis. LŽLAČ kalendorius 2015 metais 
pilnai sutampa su BATCC kalendoriumi ir yra paskelbtas LASF internetinėje svetainėje.  
20158 m. BATCC ir LŽLAČ praveda Latvijos automobilių federacija. 2015 m. Lietuvos žiedinių 
lenktynių čempionatą (LŽLAČ) administruoja LASF sekretoriatas kartu su Žiedo komitetu. 
Čempionato etapai bus pravedami kartu su BATCC čempionatu. LŽLAČ dalyviai atskiruose etapuose 
už Lietuvos čempionate pelnytas vietas apdovanojami nebus, tačiau pelnyti taškai bus vedami ir 
sumuojami LASF‘e bei publikuojami LASF internetinėje svetainėje po kiekvieno etapo. 

 
       2015 metų Baltijos šalių ilgų distancijų čempionatas bus vykdomas pagal 2015 (BATCC/BEC) 
taisykles ir 2015 metų „1000 km lenktynių“ techninius reikalavimus.  2015 metu BEC kalendorius 
yra paskelbtas LASF internetinėje svetainėje.  Lietuvos ilgų distancijų žiedinių lenktynių atvirą 
čempionatą (LIDŽLAČ) administruoja LASF sekretoriatas kartu su Žiedo komitetu. Čempionato 
etapai bus pravedami kartu su BEC čempionatu. LIDŽLAČ dalyviai atskiruose etapuose už Lietuvos 
čempionate pelnytas vietas apdovanojami nebus, tačiau pelnyti taškai bus vedami ir sumuojami 
LASF‘e bei publikuojami LASF internetinėje svetainėje po kiekvieno etapo. 
 

„1000 km lenktynių“ Palangoje metu, bus vykdomas BEC ir LIDŽLAČ  III etapas, kuriame taškai 
bus skaičiuojami kaip dviejų  atskirų etapų. BEC ir LIDŽLAČ bus vykdomas pagal „1000km 
lenktynių“ taisykles ir techninius reikalavimus. Pirmas etapas baigsis po pirmų 4 valandų bendro 
lenktynių laiko,  antras etapas baigsis po 8 valandų bendro lenktynių laiko. Po BEC ir LIDŽLAČ III 
etapo dalyviai nebus atskirai apdovanojami už užimtas vietas.   
 

2015 m. LŽLAČ ir LIDŽLAČ  atskirų klasių nugalėtojai ir LIDŽLAČ pirmų trijų vietų bendros 
įskaitos laimėtojai, pagal laimėtus suminius taškus ir užimtas vietas, bus apdovanojimai sezono 
uždarymo renginio metu.  
 

Dalyviai norintis dalyvauti BEC, LIDŽLAČ, „1000 km lenktynių“ varžybose X1 klasėje, turi 
varžybų organizatoriui pateikti visą techninę informacija apie automobilį, su kurio planuoja 
startuoti. Informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip dvi savaitės iki varžybų datos. Visi dalyviai, 
kurių automobiliai techninės komisijos metu neatitiks A ir D klasių reikalavimų, bus perkelti į X1 
klasę. 
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