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LIETUVOS VIRTUALIŲ ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATO TAISYKLĖS 

 

Lietuvos virtualių žiedinių lenktynių čempionatas - tai Lietuvos automobilių sporto  federacijos oficialiai 
pripažintos virtualios automobilių žiedinės lenktynės, kurias organizuoja VšĮ „Tauras racing“ ir UAB 
„Simuliatorių akademija“ (toliau- Čempionatas). Pagrindinis Čempionato koordinatorius: Tauras Tunyla, 
mob. +370 (612) 31140, el. paštas tauras@taurasracing.lt.   

I.! Čempionato vykdymo vieta ir data 
 

1.! ČEMPIONATO ATRANKOS (KVALIFIKACINIAI VAŽIAVIMAI) VYKS: 
Vilniuje 
Data: 2017 04 14 - 2017 05 12  
Vieta: „Simuliatorių Akademija“ , (Šeimyniškių g. 5A).  
Atsakingas koordinatorius:  Laurynas Černeckas 
Telefonas: +370 626 81194 
 
Kaune 
Data: 2017 04 17 - 2017 04 28   
Vieta: elektroninių prekių parduotuvė „Skytech“ (Savanorių pr. 237).  
Atsakingas koordinatorius:  Ignas Abečiūnas 
Telefonas: +370 620 35750 
 
Klaipėdoje 
Data: 2017 04 14 - 2017 05 12   
Vieta: „Simuliatorių Akademija“ , (J. Janonio g. 27, II aukštas).   
Atsakingas koordinatorius:  Laurynas Vaitiekūnas 
Telefonas: +370 616 41325 
 
 

2.! ČEMPIONATO PUSFINALIAI VYKS: 
Vilniuje 
Data:  2017 m. Gegužės 21 d. (I pusfinalis) 
           2017 m. Gegužės 28 d. (II pusfinalis). 
Vieta: „Simuliatorių akademija“, (Šeimyniškių g. 5A).   
Laikas: Bus paskelbtas „Neste Dream 2 Drive“ čempionato komunikacinėse platformose. Pusfinalių 
dalyviai informuojami asmeniškai.  
 
 
3. ČEMPIONATO FINALAS VYKS: 
Vilniuje  
Vieta: Degalinė „Neste Žirmūnai“ (Žirmūnų g. 68B)  
Data: 2017 m. birželio 4 d.  
Laikas: Bus paskelbtas „Neste Dream 2 Drive“ čempionato komunikacinėse platformose. Finalo dalyviai 
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informuojami asmeniškai. 
 
 

II.! Registracija į čempionatą 
 
1. Čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems registracijos į Čempionatą dieną 
yra ne mažiau nei 14 metų. 
2. Čempionate negali dalyvauti asmenys, anksčiau turėję ar turintys LASF (Lietuvos automobilių 
sporto federacijos) ir/ar LKF (Lietuvos kartingo federacijos) vairuotojo licencijas. 
3. Visuose Čempionato etapuose gali dalyvauti asmenys, susipažinę su Čempionato taisyklėmis ir 
patvirtinę tai raštiškai.  
4. Registruotis galima oficialiame Čempionato puslapyje 15min.lt/NesteDream2Drive arba 
kvalifikacinių važiavimų vietose.  
5. Viena registracija suteikia teisę atrankoje važiuoti vieną kartą. Dalyvis norėdamas kartoti 
važiavimą, privalo užsiregistruoti dar kartą. 
6. Vienas asmuo gali registruotis į Čempionatą ne daugiau nei 3 (tris) kartus. 
7. Registracija į Čempionatą vyksta iki 2017 m. gegužės 10 d.   
8. Asmenys, registracijos formoje užpildę ne visus laukelius ar/ir nurodę savo neteisingus bei 
negaliojančius duomenis, gali būti diskvalifikuojami vienašališku organizatorių sprendimu apie tai el. paštu 
informavus dalyvį. 
9.  Registruodamiesi į Čempionatą asmenys sutinka, kad jų duomenys būtų perduoti Čempionato 
rėmėjams ir partneriams, kurie savo ruožtu asmens duomenis gali naudoti rinkodaros ir komunikacijos 
tikslais. 
 
 

III.! Čempionato vykdymo etapai 
 

1.! Atranka 
1. Atrankos etapas (kvalifikaciniai važiavimai) vyksta Čempionato organizatoriams priklausančiose 
arba nuomojamose patalpose, skelbiamose Čempionato puslapyje, ten pat nurodomi ir atrankos važiavimų 
laikotarpiai bei laikas. 
2. Čempionato dalyviai atrankoje (kvalifikaciniuose važiavimuose) naudojasi organizatoriams 
nuosavybės teise priklausančiais lenktyniniais simuliatoriais, kuriuos paskiria atranką koordinuojantis 
asmuo/-enys. Dalyvis neturi teisės pasirinkti lenktyninio simuliatoriaus.  
3. Atvykęs į atranką (kvalifikacinius važiavimus) dalyvis privalo pateikti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą. Nepateikus dokumento, dalyviui nesuteikiama teisė atlikti kvalifikacinius 
važiavimus. 
4. Vienas važiavimas atrankos etape kainuoja – 5 EUR (penkis eurus). Atsiskaitymas vietoje 
grynaisiais arba banko kortele.   
5. Vieno atrankos važiavimo trukmė – 20 (dvidešimt) minučių.  
6. Dalyviams, turintiems (nurodžiusiems registracijoje) galiojančią „Neste“ kortelę suteikiama 
papildomai 10 (dešimt) minučių atrankoje. Atvykę į atranką dalyviai privalo pateikti „Neste“ nuolaidų 
kortelę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  
7. Fiksuojamas atrankos rezultatas – greičiausias vieno rato įveikimo laikas. 
8. Į pusfinalius patenka 16 (šešiolika) greičiausių (pagal geriausią rezultatą) atrankos dalyvių, kurie 
eilės tvarka padalijami į 4 grupes. 
9. Atranka vyksta „gyvos eilės“ principu. 
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2.  Pusfinaliai 
 
1. Čempionato pusfinalyje gali dalyvauti asmenys, kuriems registracijos į Čempionato dieną yra ne 
mažiau nei 14 metų ir pateikę tai įrodantį tapatybės dokumentą. Asmenys nuo 14-17 m. imtinai, turi pateikti 
rašytinį tėvų sutikimą, kad jie leidžia asmeniui dalyvauti Čempionate.  
2. Į pusfinalius patekusius dalyvius (iš viso šešiolika greičiausių dalyvių) organizatoriai suskirsto į 
keturias grupes tokia tvarka: 
 
Grupė  Atrankos rezultato pozicija 
    1   1 ; 5 ; 12 ; 16 
    2   2 ; 6 ; 11 ; 15 
    3   3 ; 7 ; 10 ; 14 
    4   4 ; 8 ; 9 ; 13 
 
3. Pirmajame pusfinalyje, kuris vyks 2017 m. gegužės 21 d., dalyvauja pirma ir antra grupės. 
4. Antrajame pusfinalyje, kuris vyks 2017 m. gegužės 28 d., dalyvauja trečia ir ketvirta grupės. 
5. Abu pusfinaliai vyksta Vilniuje, Čempionato organizatoriams priklausančiose patalpose, 
skelbiamose čempionato puslapyje. Ten pat nurodomas ir važiavimų laikas. 
6. Po atrankos etapo Čempionato organizatoriai asmeniškai susisiekia su visais TOP16 dalyviais ir 
informuoja juos apie pusfinalių eigos detales el. paštu ir/ar registracijoje nurodytu telefonu. 
7. Pusfinalių dalyviai varžosi sprinto (trumpų distancijų) tipo virtualiose žiedinėse lenktynėse. 
8. Pusfinalį sudaro vienas atrankos (kvalifikacinis važiavimas) 15 (penkiolika) minučių ir keturios 
sprinto tipo lenktynės po 15 (penkiolika) ratų. 
9. Pusfinalių dalyviai išsirenka vieną iš keturių simuliatorių burtų tvarka, kuriame jie važiuos 
pusfinalio atranką (kvalifikaciją) ir pirmąjį lenktynių važiavimą. 
10. Pusfinalių važiavimai vyksta 4 grupėse taip: 
a. Pirmojo važiavimo pusfinaliuose starto tvarka nustatoma pagal pusfinalio atrankos (kvalifikacinio 
važiavimo) tą dieną rezultatą. 
b. Po kiekvieno važiavimo dalyviai keičiasi ir persėda į kitus simuliatorius. 
c. Antrojo važiavimo pusfinaliuose starto tvarka nustatoma pirmojo važiavimo finišo rezultatus 
sukeitus vietomis taip: ketvirtą vietą užėmęs asmuo startuoja pirmas, trečią – antras, antrą – trečias, pirmą 
– ketvirtas.  
d. Trečiojo ir ketvirtojo važiavimų starto tvarka nustatoma tokiu pačiu principu kaip antrojo važiavimo 
starto. 
11. Pagal lenktynių rezultatų skaičiavimo taisykles: 1 vieta – 10 taškų, 2 vieta – 8 taškų, 3 vieta – 7 
taškai, 4 vieta – 6 taškai. Po keturių važiavimų skaičiuojami dalyvių taškai ir apdovanojami greičiausieji. 
11. 4 (keturi) pusfinalių nugalėtojai patenka į finalą. 
 
3. Finalas 
 
1. Keturi pusfinalių nugalėtojai susitinka Čempionato finale, kuris vyks „Neste Žirmūnai“ (kaip 
nurodyta taisyklių I dalies 3 punkte ). 
2. Pirmajame finalo etape dalyviai privalės laikyti LASF (Lietuvos automobilių sporto federacijos) 
paruoštą žiedinių lenktynių teorijos egzaminą. Atsisakę laikyti teorijos egzaminą arba jo neišlaikę dalyviai 
gali dalyvauti čempionate, bet praranda teisę į pagrindinį Čempionato prizą.  
3. Finalas vyksta taip pat, kaip pusfinaliai (žiūrėti į čempionato taisyklių dalies „Pusfinaliai“ punktus 
8, 9, 10). 
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4. Čempionato nugalėtoju skelbiamas dalyvis, pasiekęs geriausią rezultatą, nepažeidęs Čempionato 
taisyklių, įvykdęs visus Čempionato organizatorių reikalavimus ir Čempionato dalyvio įsipareigojimus.  
  
  
IV. Organizatoriaus įsipareigojimai 
 
1. Registruotiems Čempionato dalyviams suteikti galimybes Čempionato vykdymo vietose, 
nurodytomis datomis ir laiku patekti į patalpas, kuriose vyksta atrankos ir pusfinalių važiavimai. 
2 Čempionato dalyviams suteikti techniškai tvarkingus ir saugius lenktyninius simuliatorius. 
3. Čempionato organizatoriai pasilieka teisę keisti pusfinalių ir finalo važiavimų apimtis bei sąlygas 
ne vėliau nei likus 2 dienoms iki jų, apie tai asmeniškai informuojant pusfinalių ir finalo dalyvius telefonu 
ir/ar el. paštu.   
4.  Čempionato organizatoriai garantuoja, kad skirtingų simuliatorių modeliai nedaro įtakos virtualių 
lenktynių važiavimų rezultatams. 
 
 
V. Dalyvių įsipareigojimai 
 
1. Atvykęs į atranką, pusfinalius, finalą dalyvis privalo:  
a. Griežtai laikytis visų Čempionato organizatorių bei koordinatorių žodinių bei rašytinių nurodymų 
ir instrukcijų. Nepaklusę dalyviai bus pašalinti iš patalpų (erdvės), kuriose vyksta Čempionato atrankos 
etapas, pusfinaliai ar finalas. 
b. Būti blaiviu, neapsvaigusiu ir tinkamos fizinės formos. Čempionato organizatoriams ir/ar 
koordinatoriams pastebėjus ar kilus įtarimui dėl dalyvio būklės, jis gali būti paprašytas palikti Čempionato 
patalpas (erdvę). 
2. Į pusfinalius patekę dalyviai gali keisti savo dalyvavimo datą ir/ar laiką tik gavę rašytinį 
organizatorių sutikimą. 
3. Registruodamiesi į Čempionatą dalyviai sutinka, kad Čempionato metu užfiksuotos nuotraukos ar 
vaizdo medžiaga su jų atvaizdu gali būti viešai naudojama Čempionato komunikacijoje neatlygintinai ir be 
atskiro leidimo. 
4.    Registruodamiesi į Čempionatą dalyviai turi pateikti teisingus kontaktinius duomenis ir nedelsiant 
informuoti organizatorių, jei kontaktiniai duomenys pasikeitė. Negavus organizatoriaus pranešimų dėl 
dalyvio kaltės, visą atsakomybę už pasekmes prisiima dalyvis. 
5. Čempionato nugalėtojas, atsiimdamas prizą, pasirašo jo gavimo perdavimo-priėmimo aktą. 
6. Čempionato nugalėtojas sudaro sutartį su VšĮ „Tauras racing“, kurioje numatomos naudojimosi 
prizu sąlygos ir reikalavimai.      
 
VI. Prizai 

 
1.! Čempionato nugalėtojas apdovanojamas*: 

 
•! LASF  D kategorijos žiedinių lenktynių vairuotojo (lenktynininko) licencija 2017 m. žiedinių 

lenktynių sezonui, jeigu nugalėtojas atitinka šias sąlygas ir pateikia: 
•! LR Vairuotojo pažymėjimo kopiją. Vairuotojo pažymėjimo kopija nereikalaujama, 

jeigu vairuotojas yra jaunesnis nei 18 metų ir dalyvauja varžybose, kurios vyksta 
uždarose trasose; 

•! Galiojančią nustatytos formos asmens sveikatos patikrinimo pažymą F 068/a; 
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•! Asmens draudimo Liudijimą (polisas) galiojantį automobilių sporto varžybų ir 
treniruočių metu;  

•! Notaro patvirtintą tėvų ar globėjų sutikimą (jei asmuo neturi 18 metų amžiaus); 
•! Teorinių žinių patikrinimo rezultatą pagal šių Taisyklių III dalies 3 punkto 2. 
 

 
•! Profesionalios lenktynininkų komandos „Tauras racing“ finansuojamu paketu: 

•! Individualia treniruočių programa su patyrusiu treneriu Jonu Dereškevičiumi, paruošusiu 
daugelį dabartinių Lietuvos autosporto žvaigždžių.  

•! Specialia lenktynininko apranga (šalmas, batai, pirštinės, homologuotas kombinezonas, 
apsaugos įranga). 

•! Automobiliu treniruotėms ir dalyvavimui „Autoplius Fast Lap“ lenktynių serijoje 2017 
m.: 

-! 2017.06.17, Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato 2 etape, Pernu, Estijoje; 
-! 2017.07.29, Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato 3 etape, Poznanėje, Lenkijoje; 
-! 2017.08.26, Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato 4 etape, Kačerginėje, Lietuvoje; 
•! Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato- „Autoplius Fast Lap“ apmokėtais startiniais 

mokesčiais už visus tris etapus. 
 

*Priimdamas „Neste Dream 2 Drive“ pagrindinį prizą nugalėtojas supranta, jog automobilių sportas 
gali kelti pavojų jo sveikatai ir gyvybei bei prisiima asmeninę riziką pasirašydamas dokumentą 
„Saugumo reikalavimai – instruktažas ir sutikimas“. Bet kokie su nugalėtoju susiję asmenys nereikš 
jokių pretenzijų virtualių žiedinių lenktynių čempionato organizatoriams dėl bet kokios žalos, kurią 
nugalėtojas patirs dalyvaudamas treniruočių programoje ir „Autoplius Fast Lap“ realiose lenktynėse, ar 
bet kokios kitaip su „Neste Dream 2 Drive“ Čempionatu susijusios žalos ar kitų aplinkybių, atsiradimo.   

  

2. Čempionato pusfinalių dalyvių apdovanojimai 
 
Čempionato pusfinalių dalyviai apdovanojami rėmėjų prizais. 
 
3. Prizų įteikimas 
 
3.1. Jei Čempionato nugalėtojas atsisako pagrindinio prizo nurodyto Taisyklių VI dalies 1 punkte ar jis iš 
nugalėtojo atimamas už Taisyklių pažeidimą ar dėl kitų priežasčių negali pasinaudoti prizu, tokiu atveju 
prizas atitenka antrą vietą Čempionate užėmusiam dalyviui. 
3.2. Jokie Čempionato metu organizatorių ar Čempionato rėmėjų įteikti prizai dalyviams į pinigus ar į 
kitas prekes/paslaugas nekeičiami. 
 
 
 
Suderinta su:  
Lietuvos automobilių sporto federacija 
2017-04-13, Generalinė sekretorė Renata Burbulienė 
 
 
Žiedo komitetu Protokolo Nr. 4, 2014-04-13 


