PATVIRTINTA
LASF Žiedo komiteto pos÷dyje
2010 m. lapkričio 22 d.
Protokolas Nr. 2010-05
2011 „ILGŲ DISTANCIJŲ“ LENKTYNIŲ TAISYKLöS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. „ILGŲ DISTANCIJŲ“ lenktynių (toliau vadinama – Lenktynių serija) koordinatorius yra Lietuvos automobilių
sporto federacija - (toliau vadinama - koordinatorius).
2. Lenktynių serija susideda iš:
I etapas
II etapas
III etapas

2011 geguž÷s 29-30 d.
2011 liepos 14-17 d.
2011 rugs÷jo 18-19 d.

4 valandų žiedin÷s lenktyn÷s, Kaunas
Omnitel 1000 km lenktyn÷s, Palanga
4 valandų žiedin÷s lenktyn÷s, Kaunas

3. Lenktynių serija vykdoma vadovaujantis FIA sportiniu kodeksu, Lietuvos automobilių sporto kodeksu, atskirų
serijos lenktynių taisykl÷mis, šiomis taisykl÷mis, taip pat papildomomis taisykl÷mis ir biuleteniais, Omnitel 1000
km lenktynių techniniais reikalavimais.
4. Šios taisykl÷s sudarytos tik bendram lenktynių serijos taškų skaičiavimui ir nugal÷tojams išaiškinti. Jos, jokiu
būdu, nepakeičia kiekvienų lenktynių taisyklių ar kitų dokumentų.
5. Lenktynių serijos taisykl÷s sudarytos lietuvių kalba. Jos gali būti išverstos į anglų ar rusų kalbas. Visi
neaiškumai, kilę d÷l vertimo, sprendžiami vadovaujantis taisyklių lietuvišku variantu.
6. Nustatomas vienkartinis 150,- Lt Lenktynių serijos registracijos mokestis. Į Lenktynių serijos dalyvių sąrašą
įtraukiami pareišk÷jai, užpildę registracijos paraišką ir sumok÷ję registracijos mokestį.
Mok÷jimai vykdomi pavedimu į LASF atsiskaitomąją sąskaitą ir bus skirti bendram Lenktynių serijos
koordinavimui.
Atskirose serijos lenktyn÷se (toliau etapuose) vadavaujamasi tų lenktynių taisykl÷mis ir/ar papildomais nuostatais.
Visos sumos nurodytos be PVM (jei nenurodyta kitaip).
9. Informacija teikiama:
d÷l pareišk÷jų ir vairuotojų licencijų: LASF: www.lasf.lt
10. Vykdoma tik komandų įskaita. Komandos pavadinimas protokoluose bus nurodomas toks, koks bus įvardintas
pareišk÷jo licencijoje, paduodant registracijos paraišką. Komandą su vienu automobiliu gali sudaryti mažiausiai du,
daugiausiai penki vairuotojai (remiantis varžybų papildomais nuostatais). Skirtingose lenktyn÷se komandos nariai,
nurodyti registracijos paraiškoje, gali būti pakeisti.
11. Vienas pareišk÷jas gali pateikti keletą paraiškų, jei atskiroje paraiškoje nurodyta komanda turi LASF išduotą
pareišk÷jo licenciją ir sumok÷tas Lenktynių serijos registracijos mokestis. Pareišk÷jai, visas komandos personalas,
vairuotojai, padavę registracijos paraišką tuo patvirtina, kad perskait÷, supranta ir sutinka su Lenktynių taisykl÷mis,
techniniais reikalavimais bei visi su jų dalyvavimu Lenktyn÷se susiję asmenys jų laikysis. Taip pat nereikš
pretenzijų organizatoriui d÷l Lenktynių metu jų patirtų nuostolių ir nereikalaus žalos atlyginimo už galimai
sugadintą turtą ar d÷l patirtų sužalojimų. Už visus, su komanda susijusius asmenis, esančius bet kurioje lenktynių
teritorijoje nurodytoje trasos schemoje, atsako pareišk÷jas ir užtikrina, kad tie asmenys laikysis šių taisyklių bei
bendros lenktynių tvarkos.
II. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
12. Nugal÷tojų vardai bus suteikti toms komandoms, kurios surinks daugiausiai taškų. Visos lenktyn÷s yra
įskaitin÷s. Rezultatai skaičiuojami pagal atskirų lenktynių oficialius protokolus. Taškai suteikiami tik komandoms
turinčios lenktynių klasifikaciją.
13. Nugal÷tojų vardai suteikiami tose klas÷se ir bendroje įskaitoje, kuriose taškus peln÷ ne mažiau kaip 4 skirtingos
komandos.
14. Kiekvienose lenktyn÷se komandoms taškai bendroje įskaitoje ir klas÷se suteikiami pagal šią lentelę.
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15. Komandų pareišk÷jai su savo vairuotojais privalo dalyvauti metin÷je apdovanojimo ceremonijoje.
Neatvykusiam vairuotojui ar pareišk÷jui gali būti skiriama bauda. Visi pareišk÷jai turi užtikrinti savo vairuotojų
dalyvavimą.
16. Visoms komandoms taškai suteikiami pagal 14 straipsnio lentelę.
16.1 Jei dvi ar daugiau komandų užbaigia sezoną su vienodu taškų skaičiumi, aukštesn÷ vieta bus skiriama:
a) komandai, už÷musiai aukštesnę vietą Omnitel 1000 km lenktyn÷se;
b) turinčiai daugiausia pirmų vietų;
c) jei pirmų vietų yra po lygiai - turinčiai daugiausia antrų vietų;
d) jei antrų vietų po lygiai - turinčiai daugiausia trečių vietų ir t.t. kol išaišk÷s nugal÷tojas;
e) už÷musiai daugiau aukštesnių vietų kvalifikacijose.
17. Jei šios procedūros metu nugal÷tojas nenustatomas, naujus kriterijus nustato LASF Žiedo komitetas.
III. APDOVANOJIMAI
18. Pasibaigus Lenktynių serijos etapui, komandos nugal÷tojos apdovanojamos pagal etapo taisykles ir/ar
papildomus nuostatus.
19. Apdovanojime privalo dalyvauti visi komandos lenktynininkai ir komandos vadovas.
20. Pasibaigus Lenktynių serijai apdovanojamos:
a.
šešios komandos nugal÷tojos bendrojoje įskaitoje;
b.
trys komandos nugal÷tojos kiekvienoje klas÷je.
21. Visų prizininkų dalyvavimas apdovanojimo ceremonijoje yra privalomas. Neįvykdžius šio reikalavimo,
pareišk÷jui skiriama 3000,-Lt bauda, kiekvienam vairuotojui – 1000,-Lt bauda ir neįteikiamos apdovanojimo
taur÷s.
Ruoš÷
D. Grinbergas, tel. +370 685 38823, el. paštas dariusg@racing.lt
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