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1. Pavadinimas  
Baltijos šalių ralio čempionatas 2010 
 
2. Reglamentas 
 
Čempionatas organizuojamas vadovaujantis šiuo reglamentu ir etapų papildomais nuostatais. Kiekvienas etapas 
organizuojamas vadovaujantis šalies nacionaliniu reglamentu. Papildomi nuostatai kiekvienam etapui turi būti 
nustatyti etapo organizatoriaus. 
 
3. Etapai 
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Baltijos ralio čempionatas 2010 susideda iš šių kalendoriuje esančių varžybų: 
 

Data Ralis Šalis Miestas 
Geguž÷s 15-16 BTA Rally Talsi Latvija Talsi 
Rugpjūčio 14-15 300 Lakes Rally Lietuva Zarasai 
Spalio 9-10 Saremaa Rally Estija Saremaa 

 
4. Dalyviai 
 
Čempionatas yra atviras visiems sportininkams, turintiems galiojančią nacionalinę licenciją NEZ šalyse. 
Dalyvavimas leidžiamas ir kitų šalių (kitų ASN) tarptautin÷s licencijos tur÷tojams, jeigu nacionalin÷ federacija šalies, 
kurioje vykdomos varžybos, patvirtina tų dalyvių dalyvavimą.   
 
5. Automobiliai 
 
Čempionate gali dalyvauti automobiliai, turintys galiojančią tarptautinę homologaciją ir atititinkantys FIA techninį 
reglamentą.  
Taip pat automobiliai, atititinkantys šalies, išdavusios dalyviui sportinę licenciją, nacionalinį techninį reglamentą. 
Reikalavimai padangoms yra nustatomi organizatoriaus papildomuose nuostatuose. 
 
6. Paraiškos 
 
Visos paraiškos dalyvauti Baltijos ralio čempionate turi būti išsiųstos organizatoriams pagal papildomus nuostatus 
tik vieną kartą - prieš ekipažo pirmąjį BRC etapą. Startinis mokestis kiekvienam čempionato etapui yra 100 
EUR+PVM (pagal šalies tarifus), kuris mokamas papildomai kartu su organizatoriaus ralio nustatytu startiniu 
mokesčiu. 
Dalyviai turi sumok÷ti dalyvio mokesčius iki pirmojo etapo. 
 
7. Etapo rezultatai 
Čempionate galioja trys įskaitin÷s grup÷s: 
Grup÷ „Baltic rally 4WD “ – automobilių klas÷s A8, WRC automobiliai, Nacionalin÷ 4WD, N4, Super 2000; 
Grup÷ „Baltic rally 2WD “ – automobilių klas÷s A7; A6; A5, Nacionalin÷ 2WD, N3; N2; N1; R3; R2; R1; 
Grup÷ „Baltic rally Junior “ –  vairuotojai tik iki 22 metų 01/01/2010, su 2WD automobiliais. 
Pastaba! „Baltic rally Junior“ grup÷s dalyviai taškus gali gauti ir antros grup÷s įskaitoje tose pačiose varžybose. 
Taškų skal÷ atskirame etape (vt. – tšk.): 
1-25; 2-18; 3-15; 4-12; 5-10; 6-8; 7-6; 8-4; 9-2; 10-1 
Pastaba! Finišavus ralyje už taškų zonos ribų, dalyvis taškų negauna (0). 
 
8. Bendri  rezultatai 
 
Visų dalyvių galutinis rezultatas skaičiuojamas remiantis visų trijų etapų rezultatais. Jeigu du ar daugiau vairuotojų 
turi vienodą taškų skaičių (įskaitant nulį), jų pozicijos nustatomos atsižvelgiant į užimtas aukštesnes vietas etape. 
Pagal šią sistemą vieną kartą užimta pirmoji vieta yra geriau negu nesvarbu kiek kartų užimta antroji vieta, vieną 
kartą užimta antroji vieta yra geriau negu nesvarbu kiek kartų užimta trečioji vieta, jeigu to vis dar nepakanka 
geresnio rezultato nustatymui, tuomet atsižvelgiama į tai, kuris vairuotojas startavo daugiau varžybų. Jeigu to vis 
dar nepakaks, prizas bus padalinamas.  
 



9. Apdovanojim ų ceremonija ir prizai 
 
Trys geriausi kiekvienos čempionato grup÷s ekipažai bus apdovanoti BRC medaliais, taur÷mis ir diplomais. BRC 
varžybos yra atviros papildomiems prizams. Apdovanojimų ceremonijos data ir vieta bus paskelbta BRC biuletenyje 
po antrojo etapo. 
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10. Baltijos ralio čempionato organizatoriai 
 
Latvija: Janis Krastins 
Society RLV 
Berzaunes g. 6A-37, 
Ryga, Latvija 
Tel: +371 67556525; +371 29121222 
El.p. janis.krastins@rally.lv 
www.autorally.lv 
 
Lietuva: Audrius Gimžauskas 
VšĮ „AutoMotoProjektai“ direktorius 
Pašil÷s g. 122A 
LT-51302 Kaunas, Lietuva 
Mob. +370 659 19601 
El.p. info@300lakesrally.lt 
www.300lakesrally.lt 
 
Estija: Juss Roden 
MM-Motorsport 
Silikaltsiidi 3F, 
11216 Talinas 
Estija 
Tel: +372 50 16209 
El.p. juss.roden@mm-motorsport.ee 
 
 
11. BRC etapų organizatoriai 
 
Latvija: Raimonds Strokšs 
Society RA Motosport 
Talsi, Latvija 
Tel: +371 29247514 
El.p. raimonds@ramotosport.lv 
www.rallytalsi.lv 
 
Lietuva: Audrius Gimžauskas 
VšĮ „AutoMotoProjektai“ direktorius 
Pašil÷s g. 122A 
LT-51302 Kaunas, Lietuva 
Mob. +370 659 19601 
El.p. info@300lakesrally.lt 
www.300lakesrally.lt 
 
Estija: Toomas Sepp 
Saaremaa Ralli MTÜ 
Kihelkonna mnt 8A 
93810 Kuressaare 
Saaremaa 
Estija 
Tel: + 372 55569869 
El.p. info@saaremaarally.eu 


