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1. Dalyvio foto atžymų rinktuvas: bet kokios markės skaitmeninis fotoaparatas, su bet kokio tipo 
starte privalomai tuščia atminties kortele.  

 

2. Privaloma: 

• fotografijų išsaugojimo funkcija atminties kortelėje,  
• naktį – šviesos blykstė.  
• turėti kabelį fotonuotraukų nuskaitymui tiesiogiai iš skaitmeninio fotoaparato į PC 

 

3. Nepriimamos foto atžymos iš mobilių telefonų.  

 

4. Ekipažui foto atžyma įskaitoma, kai nuotraukoje ryškiai matosi: ekipažo narys rankomis 
liečiantis automobilio varžybų numerį ir KP atžymą.  
     
5. Reikalavimai fotoaparatui:  

• fotoaparatas turi būti nustatytas į nuotraukų dydžio formatą „M2“ arba „2M“ (1024x768). 
t.y. viena nuotrauka negali būti didesnė nei 1 megabaitas (1Mb). Jei bent viena ar daugiau  
nuotraukų  yra didesnės nei 1Mb – sekretoriatas turi teisę atsisakyti jų peržiūros ir 
pareikalauti atnešti sumažinto formato nuotraukas. 

• Fotoaparate privalo būti nustatytas tikslus vietos laikas. 
• fotoaparato atminties kortelė, prieš kiekvieno SR startą, privalo būti tuščia. Sekretoriatas 

turi teisę atsisakyti kortelės turinio peržiūros po ruožo finišo jeigu kortelėje randamos 
nuotraukos nesusiję su to  SR įveikimu. T.y. asmeninio pobūdžio nuotraukos, arba KP 
nuotraukos iš kitų ruožų.   

 
6. Foto atžymų registras 
Varžybų metu sekretoriate pildomas foto atžymų registras. Registre dalyvis, pateikęs įveiktos rungties 
foto atžymas, pasirašo tuo patvirtindamas pagal šio priedo reikalavimus įskaitytų fotoatžymų skaičių. 
Parašu registre dalyvis patvirtina, kad pretezijų sekretoriatui dėl įskaitytų fotoatžymų skaičiaus neturi. 
Jeigu dalyvis atsisako savo parašu registre patvirtinti įskaitytų foto atžymų kiekį, tuomet fotoatžymos 
neįskaitomos.  
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