BRIGADOS, DIRBANČIOS LK KONTROLĖS ZONOJE, DARBO
ORGANIZAVIMAS BEI TEISĖJŲ PAREIGYBINĖS
INSTRUKCIJOS
Aprūpinimas ir transportas:

Teisėjų ženklai
1. Iki LK 10 m (laikrodis geltoname fone)
2 vnt.
2. Laiko kontrolės postas (laikrodis raudoname fone)
2 vnt.
3. Visų apribojimų pabaiga (trys juodos įstrižos linijos baltame/pilkame fone)
2 vnt.
Teisėjų liemenės: geltona arba žalia – 1, raudona - 1
Teisėjų laikrodžiai – 1 komplektas
Teisėjų protokolai: 1 komplektas
Angliarūgštiniai gesintuvai: 1 vnt.
Transportas: 1 automobilis arba paruošta darbo vieta, apsauganti teisėjus nuo metereologinių
sąlygų.
Brigados sudėtis ir darbo pasiskirstymas:
1. Laiko kontrolės posto vyresnysis teisėjas (brigados vyresnysis teisėjas). Organizuoja brigados
darbą LK kontrolės zonoje. Brigadai užimant savo darbo vietą, kontroliuoja teisėjų posto
išsidėstymo bei ženklų išstatymo teisingumą, patikrina teisėjų darbo priemonių komplektaciją.
Pravažiuojant “uždarančiąjam” automobiliui, praneša saugumo ir trasos Viršininkui apie LK
posto pasiruošimą darbui.
Varžybų metu būna savo darbo vietoje su priekyje pritvirtintu “LK” ženklu (laikrodžio ciferblatas
raudoname fone). Jis atsako už LK posto darbą. Kontroliuoja ekipažų įvažiavimo į kontrolės zoną
laiką ir laiko kortelės padavimo laiką teisėjui.
2. Laiko kontrolės posto teisėjas. Varžybų metu būna darbo vietoje su priekyje pritvirtintu “LK”
ženklu (laikrodžio ciferblatas raudoname fone). Paima iš ekipažo laiko kortelę ir perduoda ją laiko
kontrolės posto vyresniąjam teisėjui padaryti atitinkamą įrašą, po to, laiko kortelę atiduoda
ekipažui.
Esant vartomiems laikrodžiams – sekdamas vyresniojo teisėjo laikrodžio parodymus, verčia
laikrodžio demonstracinius skydelius.

LK teisėjų pareigybinės instrukcijos
1. Laiko kontrolės posto vyresnysis teisėjas (brigados vyresnysis teisėjas).
Brigadai užimant savo darbo vietą iki “sportinio kanalo” pradžios:
-patikrina, ar LK postas randasi jam skirtoje vietoje;
-patikrina, ar teisingai paruošta teisėjų darbo vieta;
-patikrina, ar teisingai išdėstyti posto ženklai. Judėjimo kryptimi jie
statomo sekančiai:
1. Iki LK 10 metrų laikrodis geltoname fone,
2. LK postas - laikrodis raudoname fone,
3. Visų apribojimų pabaiga - trys įstrižos juodos linijos
baltame/pilkame fone;
-patikrina, ar LK postas turi reikiamą kiekį laikrodžių;
-raportuoja saugumo ir trasos viršininkui, pravažiuojančiam “SAFETY”
automobiliu, apie LK posto pasiruošimą darbui.

Važiuojant “sportiniam kanalui’:
-būna teisėjų darbo vietoje;
-kontroliuoja laiką, kada sportinis automobilis kerta LK kontrolės zonos pradžios
liniją
-fiksuoja ekipažo laiko kortelės padavimo laiką;
-paima iš LK posto teisėjo ekipažo laiko kortelę;
-užrašo laiko kortelės padavimo laiką – valandas, minutes – į atitinkamą laiko
kortelės grafą bei į LK teisėjų protokolą;
-per laiko kontrolės posto teisėją, grąžina laiko kortelę ekipažui.
Kai “sportinis kanalas” pilnai pravažiavo:
-pasibaigus darbui, pasirašo LK posto protokolą ir atiduoda jį “šluotos”
automobiliui;
-tik gavęs nurodymą iš teisėjo, važiuojančio “šluotos” automobiliu, gali nuimti savo
kontrolės postą;
-atsako, kad būtų surinkti visi teisėjų ženklai;
-jei brigada pagal planą dirba kitame poste, užtikrina jos pervažiavimą į naują darbo
vietą;
-brigadai baigus darbą, grąžina visą inventorių į sutartą vietą ir numatytu
laiku.
2. Laiko kontrolės posto teisėjas
-varžybų metu dirba savo darbo vietoje prie LK kontrolės posto vyresniojo teisėjo;
-paima iš privažiavusio automobilio laiko kortelę ir paduoda ją LK vyresniajam
teisėjui reikiamai laiko atžymai padaryti;
-po atžymėjimo, grąžina laiko kortelę ekipažui;
-esant verčiamiems laikrodžiams, sekdamas vyresniojo teisėjo laikrodžio parodymus,
perverčia verčiamo laikrodžio demonstracinius skydelius.

