
                                                                                     
   

 
LIETUVOS    AUTOMOBILIŲ   GREITUMINIO  SLALOMO ČEMPIONATAS 

V ETAPAS 
 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ GREITUMINIO SLALOMO PIRMENYBĖS 
„SPRINTO MANIJA” 

III ETAPAS 
 

AUTOMOBILIŲ GREITUMINIO SLALOMO SERIJA 
„DZŪKIJOS TAURĖ” 

VI ETAPAS 
 

  
P A P I L D O M I  N U O S T A T A I  

 
2017 m. rugsėjo 17 d. 
Kačerginė, Kauno raj. 

 
 
 

I. BENDRA INFORMACIJA 
 
1.1. APIBRĖŽIMAS: 

2017 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato V etapas. Tai oficialios nacionalinės, 
B lygos automobilių sporto varžybos, vykdomos vadovaujantis: 

- Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu (toliau tekste – LASK);  
-           Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; 
- 2017 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato reglamentu; 
- 2017 m. Techniniais reikalavimais automobiliams dalyvaujantiems automobilių slalome, 

greituminiame slalome ir kalnų lenktynėse; 
- Šiais papildomais nuostatais. 

 
Kartu organizuojamas Lietuvos automobilių greituminio slalomo pirmenybių serijos „Sprinto 
manija“ III („Dzūkijos taurė“ VI) etapas. Tai oficialios nacionalinės, C lygos automobilių sporto 
varžybos, vykdomos vadovaujantis: 

- Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu (toliau tekste – LASK);  
-           Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; 
- 2017 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo pirmenybių reglamentu; 
- 2017 m. Techniniais reikalavimais automobiliams dalyvaujantiems automobilių slalome, 

greituminiame slalome ir kalnų lenktynėse; 
- Šiais papildomais nuostatais. 

 
Vieta – Kačerginės „Nemuno žiedo“ žiedinė trasa, (54° 55' 3.47", 23° 42' 6.92"). 
Tikslus vietos adresas: Nemuno g. 20, Gaižėnėliai, Ringaudų sen., Kauno r. sav. 



                                                                                     
   

 
            Data – 2017 m. rugsėjo mėn. 17 d., sekmadienis. 
 

 
1.2. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ  INFORMACIJA 
 

Organizatorius Slalomo akademija 
Įmonės kodas  304456132 
Adresas Jonažolių g. 6-17, 04134 Vilnius  
Tel. nr.  +370 633 15700 
El. paštas  slalomoakademija@gmail.com 
 
Organizatoriaus  
teisių perleidėjas Lietuvos automobilių sporto federacija 
Įmonės kodas 190642938 
Adresas  Savanorių pr. 56, Kaunas, Lietuva 
Tel. nr. +370 37 350 006, +370 615 46710 
El. paštas lasf@lasf.lt 
 

1.3. OFICIALŪS ASMENYS 
            

Varžybų organizatoriaus atstovas Saulius Vilčinskas   +370 633 15700 
Teisėjas ryšiams su dalyviais  -bus papildyta-   b.p. 
Varžybų komisaras   Gintautas Firantas   +370 686 86161 
Varžybų vadovas   Andrėjus Savčenko   +370 600 28392 
Trasos saugumo viršininkas  -bus papildyta-   b.p. 
Tech. komisijos pirmininkas  Algirdas Gricius   +370 687 44947 
Vyr. sekretorė    -bus papildyta-   b.p. 
 

II.  PROGRAMA 
 
2.1. PARAIŠKOS 
 

Išankstinės paraiškos priimamos el. sistema, adresu http://reg.finisas.lt iki 2017.09.14 d. (imtinai). 
Išankstinė registracija laikoma baigta, kai dalyvis yra pateikęs paraišką el. sistemoje ir apmokėjęs dalyvio 
startinį įnašą (detalią informaciją gausite registracijos metu). Registracijai po šio termino gali būti taikomas iki 
50% didesnis startinis mokestis. 

Papildomas paraiškų priėmimas gali būti vykdomas varžybų dieną. Informacija bus paskelbta atskiru 
biuleteniu, po išankstinės registracijos pabaigos. 
 

http://reg.finisas.lt/


                                                                                     
   
2.2. ADMINISTRACINĖ IR TECHNINĖ KOMISIJOS, SUSIPAŽINIMAS SU TRASA, ĮSKAITINIAI 

VAŽIAVIMAI, REZULTATAI 
 

1 DALIS. Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato V etapas 
 

Administracinės ir techninės komisijos, susipažinimų su trasa, įskaitinių važiavimų, apdovanojimų 
tvarkaraštis kiekvienai grupei sudaromas individualiai. Skelbiamas atskiru biuleteniu po išankstinio paraiškų 
priėmimo termino pabaigos, 2017-09-15 d. 18 val., adresu www.slalomoakademija.lt 

 
Preliminarus varžybų tvarkaraštis* 
10.00 val. Pirmo automobilio startas 
14.00 val. Paskutinio automobilio finišas 
*Grupės sudaromos pagal klases. Po klasės finišo iš karto vyksta apdovanojimai. 
 
Preliminarūs rezultatai varžybų metu realiu laiku skelbiami el. svetainėje www.finisas.lt 
Oficialių rezultatų paskelbimas: 20 min. po kiekvienos klasės finišo. 
 

      2 DALIS. Lietuvos automobilių greituminio slalomo pirmenybių „Sprinto manija“ III etapas 
 Automobilių greituminio slalomo serija „Dzūkijos taurė“ VI etapas 
 

Administracinės ir techninės komisijos, susipažinimų su trasa, įskaitinių važiavimų, apdovanojimų 
tvarkaraštis kiekvienai grupei sudaromas individualiai. Skelbiamas atskiru biuleteniu po išankstinio paraiškų 
priėmimo termino pabaigos, 2017-09-15 d. 18 val., adresu www.slalomoakademija.lt 

 
Preliminarus varžybų tvarkaraštis* 
14.00 val. Pirmo automobilio startas 
18.00 val. Paskutinio automobilio finišas 
*Grupės sudaromos pagal klases. Po klasės finišo iš karto vyksta apdovanojimai 
 
Preliminarūs rezultatai varžybų metu realiu laiku skelbiami el. svetainėje www.finisas.lt 
Oficialių rezultatų paskelbimas: 20 min. po kiekvienos klasės finišo. 

 
 

III.  VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA 
 
3.1. Kiekvienam 1 dalies dalyviui skiriami ne mažiau 3 įskaitiniai važiavimai. Važiuojama 1-ąja trasos 
konfigūracija. Galutiniu varžybų rezultatu tampa visų važiavimų rezultatų ir visų baudų suma. Laikas 
matuojamas elektronine įranga. 
3.2. Kiekvienam 2 dalies dalyviui skiriami ne mažiau 3 įskaitiniai važiavimai. Važiuojama 2-ąja trasos 
konfigūracija. Galutiniu varžybų rezultatu tampa visų važiavimų rezultatų ir visų baudų suma. Laikas 
matuojamas elektronine įranga. 
3.3. Varžybų dieną dalyviai atvyksta į varžybų vietą pagal iš anksto sudarytus grupių tvarkaraščius. 
3.4. Po kiekvienos grupės administracinės ir techninės komisijų darbo pabaigos grupėms sudaroma starto 
tvarka, kuri skelbiama oficialioje varžybų lentoje. 



                                                                                     
   
3.5. Kiekvienos grupės dalyviai automobilius privalo pastatyti nurodytu laiku į priešstartinę dalyvių zoną. Po 
kiekvienos grupės finišo, tos grupės dalyviams, uždaras parkas nevykdomas, dalyviai automobilius pasistato 
taip, kad netrukdytų kitiems varžybų dalyviams. 
3.5.   Trasos danga – 100% asfaltas. 
3.8.   Planuojamas trasos ilgis 3500-4000m. 
3.7.   Vykdomas uždaras parkas tarp važiavimų. Po paskutinio važiavimo dalyvis grįžta į dalyvių parką. 
3.8.   Zonose, nurodytose trasos schemoje bei iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val. 
3.9.    Visų važiavimų metu finišuojama „iš eigos“, sustojama prie „stop“ ženklo ir pajudama teisėjui leidus. 

    
                                             IV. DALYVIAI. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS   
    
4.1.   Dalyvauti Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato IV etape gali visi sportininkai ir 

mėgėjai, turintys LASF arba kitos šalies ASF išduotą metinę D, DJ, E arba M kategorijos vairuotojo 
licenciją. Registracijos metu, pateikus reikalingus dokumentus, bus galima įsigyti LASF 
vienkartinę M kategorijos licenciją, galiojančią tik varžybų dieną.  

 
4.2. Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionate automobiliai skirstomi į klases vadovaujantis 

2017 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato reglamentu ir taisyklėmis bei jų priedais: 
 
            2000            (variklio darbinis tūris iki 2000 cm3 imtinai); 
 3000            (variklio darbinis tūris nuo 2001 cm3 iki 3000 cm3 imtinai); 

Virš 3000    (variklio darbinis tūris virš 3000 cm3); 
Laisva         (variklio darbinis tūris neribojamas, automobiliai neatitinka GSKLČ techninių reikalavimų). 

 
4.3. Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato dalyvis su tuo pačiu automobiliu gali dalyvauti  

dvejose klasėse, antroji klasė gali būti tik „Laisva“. Startinis mokestis už kiekvieną klasę mokamas 
atskirai. 
 

4.4. Dalyvauti Lietuvos automobilių greituminio slalomo pirmenybių „Sprinto manija“ II etape ir 
automobilių greituminio slalomo serijos „Dzūkijos taurė“ IV etape gali visi  sportininkai ir mėgėjai, 
turintys LASF arba kitos šalies ASF išduotą metinę D, DJ, E arba M kategorijos vairuotojo licenciją. 
Registracijos metu, pateikus reikalingus dokumentus, bus galima įsigyti LASF vienkartinę M 
kategorijos licenciją, galiojančią tik varžybų dieną. 

 
4.5.  Lietuvos greituminio slalomo pirmenybių „Sprinto manija“ ir automobilių greituminio slalomo „Dzūkijos 

taurė 2017“ automobiliai, atitinkantys Lietuvos greituminio slalomo čempionato tech. reikalavimus, 
skirstomi į klases:  
 
   "1600"     (variklio darbinis tūris iki 1600 cm3 imtinai); 
   "2000"     (variklio darbinis tūris iki 2000 cm3 imtinai); 
   "3000"     (variklio darbinis tūris nuo 2001 cm3 iki 3000 cm3 imtinai); 
   "Virš 3000"     (variklio darbinis tūris virš 3000 cm3); 
   "Laisva"      (variklio darbinis tūris neribojamas, automobiliai neatitinka GSKLČ tech. reikalavimų. 
 



                                                                                     
   

4.6. „Sprinto manija“ ir „Dzūkijos taurė“ dalyvis su tuo pačiu automobiliu gali dalyvauti  dvejose  klasėse, 
antroji klasė gali būti tik „Laisva“. Startinis mokestis už kiekvieną klasę mokamas atskirai. 
 

4.7. „LAGSČ“ dalyvis gali registruotis ir į „Sprinto manija“ III etapą kartu su „Dzūkijos taurė“ VI 
etapu. Paraiška dalyvauti papildomose varžybose pateikiama kartu su „LAGSČ“ paraiška 
internetu, arba registracijos vietoje. 

 
4.8. Maksimalus dalyvių skaičius per 1 ir 2 varžybų dienos DALIS – 150. 

4.9. Įskaitinių važiavimo metu automobilyje gali būti tik vairuotojas. Automobilyje negali būti keleivių ar 
kitų dalyvių. 

 
4.10. Benzininių variklių su  priverstiniu  oro  padavimu  (mechaniniais  kompresoriais  arba  

turbokompresoriais) restriktoriaus skersmuo neribojamas, jų kubatūra dauginama iš koeficiento 1,7. 
Dyzelinu varomų variklių su priverstiniu oro padavimu kubatūra dauginama iš koeficiento 1,5. Rotorinių 
"Wankel" tipo variklių kubatūra dauginama iš koeficiento 1,6. 

 
4.11. Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, tačiau, jei jie sumontuoti, privalo atitikti LASF 

„Reikalavimus saugos rėmams D kategorijos varžybose“. 
 
4.12. Dalyviai važiavimų metu privalo dėvėti automobilių sportui skirtą šalmą be išorinių pažeidimų. Šalmo 

homologacija neprivaloma. Rekomenduojama uždaro tipo avalynė ir apranga. 
 

V. PARAIŠKOS 
 

5.1. Išankstinės paraiškos priimamos el. sistema, adresu http://reg.finisas.lt iki 2017.09.14 d. 
(imtinai). Išankstinė registracija laikoma baigta, kai dalyvis yra pateikęs paraišką el. sistema ir 
apmokėjęs dalyvio startinį įnašą (detalią informaciją gausite registracijos metu). Registracijai po šio 
termino gali būti taikomas iki 50% didesnis startinis mokestis. 

  Papildomas paraiškų priėmimas gali būti vykdomas varžybų dieną. Informacija skelbiama atskiru 
biuleteniu, po išankstinės registracijos pabaigos. 

 
5.1. Dalyviai privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: 
 

- vairuotojo pažymėjimą arba lydintį atsakingą asmenį; 
- LASF išduotą vairuotojo licenciją arba dokumentus, reikalingus išduoti vienkartinę licenciją (žr.5.2.); 
- transporto priemonės registracijos liudijimą; 
- transporto priemonės draudimo polisą; 
-   galiojantį automobilio techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą. 
                  

5.2. Vienkartinei M ir E kategorijos vairuotojo licencijai gauti pateikiami šie dokumentai ir prievolės: 
 

- Vairuotojo pažymėjimas. Vairuotojo pažymėjimo nereikalaujama, jeigu Vairuotojas yra jaunesnis nei 
18 metų ir dalyvauja varžybose, kurios vyksta uždarosiose trasose, t.y. kai vairuotojas dalyvaujantis 
varžybose, nevairuos automobilio bendro naudojimo keliais. 

http://reg.finisas.lt/


                                                                                     
   

- Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, forma Nr. F.083-1/a arba F 068/a arba 
„Medical ertificate of aptitude” FIA TSK, priedas „L“ 1.8. p.6. 
- Notaro atvirtintą tėvų ar globėjų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų). 
- Asmens draudimo Liudijimas (polisas) nuo rizikų nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantis 
automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu iki einamų metų gruodžio mėn. 31 dienos imtinai. 
Minimali draudimo suma 1500 Eur; 
- Varžybų dieną išklausyti Organizatoriaus instruktažą ir pasirašyti žiniaraštyje. 
- Organizatoriui sumokėti LASF Suvažiavimo patvirtintą M kategorijos vienkartinės Vairuotojo 
licencijos mokestį. Nuo M kategorijos vienkartinės Vairuotojo licencijos mokesčių atleidžiami asmenys, 
turintys Lietuvos automobilių sporto kandidato įsporto meistrus ar Lietuvos automobilių sporto meistro 
kvalifikacinius atskyrius ar asmenys, turintys LASF sporto Senjoro pažymėjimą arba Neįgaliojo 
pažymėjimą, kai jie nedalyvauja daugiaetapių varžybų įskaitose. 
 

VI. STARTINIAI  ĮNAŠAI, ATSAKOMYBĖ 
 

Startinių įnašų lentelė: 
 

 „LAGSČ“ 
iki 09.14 
23:59 val. 

„LAGSČ“ 
varžybų dieną 

„Sprinto 
manija“ + 

„Dzūkijos taurė“ 
iki 09.14 
23:59 val. 

„Sprinto manija“ + 
„Dzūkijos taurė“ 

varžybų dieną 

Dalyvio mokestis 30 EUR 45 EUR 30 EUR 45 EUR 
LAGSČ dalyviams 30 EUR 

Komandos mokestis 15 EUR 20 EUR 10 EUR 15 EUR 
Jei LAGSČ dalyvis registruojasi ir „Sprinto manija“ kartu su „Dzūkijos taurė“ etapo įskaitoje, moka 
papildomą startinį mokestį, gauna kitą starto numerį ir dalyvauja „Sprinto manija“ kartu su „Dzūkijos 
taurė“ varžybose pagal organizatorių sudarytą starto tvarką. 

 
6.1. Vienkartinė LASF M kategorijos licencija  - 3 EUR. 

 
6.2. Jei, dėl pateisinamos priežasties, įnašą sumokėjęs dalyvis  negali dalyvauti varžybose, tuomet jam 

grąžinama iki 50 % startinio įnašo, sprendimo teisė priklauso Organizatoriui. Už išduotas vienkartines 
LASF licencijas pinigai negrąžinami. 

 
6.3. Organizatorius  neatsako  už  nuostolius,  kuriuos  patyrė  dalyviai  treniruočių,  susipažinimo  su  trasa  

ir varžybų metu. Civilinė, administracinė  ir baudžiamoji atsakomybė, taip pat padaryta žala tretiesiems 
asmenims susipažinimo  su  trasa,  treniruočių  ir varžybų metu tenka tiesioginiam kaltininkui.  

 
6.4. Startinis mokestis mokamas: 

 
Rekvizitai siunčiami kartu su gautos dalyvio paraiškos patvirtinimu. 

 



                                                                                     
   

VII. BAUDOS  
 
  7.1  Baudos:  
 

9 Stovinčio trasos elemento ar kūginės gairelės vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas +5 
baudos sekundėmis (b.s.); 

9 „gesinimo zonos“ neįvykdymas +15 b.s.;  
9 ankstyvas startas +10 b.s.;   
9 nesustojimas prie „STOP“ ženklo – baudžiama Komisaro sprendimu; 
9 Neįvykdžius dviejų ar daugiau „gesinimo zonų“ yra fiksuojamas važiavimas ne pagal schemą. Tokiu 

atveju skaičiuojamas blogiausias rezultatas toje klasėje, tame važiavime + 20 b.s.;  
9 Greičio viršijimas zonose, kuriose greitis ribojamas iki 20 km/val. (bauda Komisaro sprendimu pagal 

LASK 12 str.); 
9 Iš organizatoriaus nurodytos vietos galima išvažiuoti tik gavus varžybų komisaro leidimą (dalyviui 

nevykdant šio reikalavimo, anuliuojami jo rezultatai šiame etape).  
9 užsiregistravusių dalyvių likus 2 dienoms iki varžybų nepranešimas apie nedalyvavimą lenktynėse 

(oficialiu raštu, adresu slalomoakademija@gmail.com) bauda 15 Eur.  
 

7.2  Sportininko ar komandos  nesportiškas elgesys Varžybų Komisaro sprendimu baudžiamas pagal Lietuvos 
automobilių Sporto Kodekso (LASK) 12 straipsnį. 
 
7.3  Remiantis LASK (13 ir tolimesniais str.), visi protestai pateikiami raštu iki oficialių rezultatų paskelbimo, 
sumokant 50 Eur mokestį, kuris grąžinamas, jeigu protestas patenkinamas. Pareiškėjai/sportininkai turi teisę 
apeliuoti, kaip nurodyta LASK 15 straipsnyje. 

7.4  Bet kokį dalyvio ar nesportišką jo komandos, apgaulingą arba negarbingo elgesio atvejį nagrinėja Varžybų 
Komisaras. Komisaras turi teisę imtis visų priemonių: nuo dalyvio pašalinimo iš varžybų iki rezultatų 
anuliavimo ir/arba piniginės baudos. 

 
VIII. APDOVANOJIMAS 

 
8.1  „LAGSČ“ dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami Organizatoriaus taurėmis ir 

diplomais. Galimi rėmėjų prizai. 
 
8.2  „LAGSČ komandos“, užėmusios I-III vietas, apdovanojamos Organizatoriaus taurėmis ir diplomais. Galimi 

rėmėjų prizai. 
 
8.3  „Sprinto manija“ kartu su „Dzūkijos taurė“ dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami 

Organizatoriaus taurėmis ir diplomais. Galimi rėmėjų prizai.  
 
8.4  „Sprinto manija“ kartu su „Dzūkijos taurė“  komandos, užėmusios I-III vietas, apdovanojamos 

Organizatoriaus taurėmis ir diplomais. 
 
8.5  Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.  
 



                                                                                     
   
 
Papildomus nuostatus paruošė:  

Slalomo akademija 
Tel.  +370 633 15700 
El. p.  slalomoakademija@gmail.com 
 
 
Suderinta:                                                    Tvirtinu:   
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas     LASF Generalinė sekretorė 2017-___-___ 
 
Silverijus Lapėnas   _______________             Renata Burbulienė    _________________  

09   11


