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I. PROGRAMA
PAPILDOMŲ NUOSTATŲ PASKELBIMAS:
Data: 2014-07-02 (Trečiadienis)
Vieta:
www.lasf.lt, www.mgear.lt
PARAIŠKA (Priedas Nr.1):
Priėmimo pradžia: 2014-07-02 (Trečiadienis) info@mgear.lt
Priėmimo pabaiga: 2014-07-30 (trečiadienis )
KOMANDINĖ PARAIŠKA (Priedas Nr. 2):
Priėmimo pradžia: 2014-07-02 (Trečiadienis) info@.mgear.lt
Priėmimo pabaiga 2014-08-02 (šeštadienis )
Vieta: Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38 , Utena

Laikas: 15:00 val.

Laikas:15:00 val.
Laikas:17:00 val.

Laikas:15:00 val.
Laikas:09 :40 val.

PADAVUSIŲ PARAIŠKAS DALYVIŲ SĄRAŠO PUBLIKAVIMAS:
Vieta:
www.lasf.lt,www.mgear.lt
Data:
nuo 2014-07-07 (pirmadienis)
(reguliariai atnaujinant)
Laikas 15:00 val.
STARTO TVARKOS PASKELBIMAS:
Vieta:
www.lasf.lt, www.mgear.lt
Data:
2014-07-31 (ketvirtadienis )
Laikas: 15:00 val.
ADMINISTRACINĖ KOMISIJA IR KELIO KNYGŲ IŠDAVIMAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-01 (penktadienis )
Laikas: 14:00- 18:00 val.
SUSIPAŽINIMAS SU TRASA
Data:
2014-08-01 ( penktadienis )

Laikas: 14:00 – 20:00 val.

TECHNINĖ KOMISIJA IR TURBINŲ PLOMBAVIMAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas ,Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 (šeštadienis )

Laikas: 7:00 – 09:00 val.

„O“-ių EKIPAŽŲ INSTRUKTAVIMAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas ,Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: 09:15 val.

PIRMAS SPORTO KOMISARŲ POSĖDIS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas ,Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis)

Laikas: 09:40 val.
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VARŽYBŲ ATIDARYMAS
Vieta: Utenos sporto kompleksas ,Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis)

Laikas: 10:00 val.

RALIO SPRINTO ČEMPIONATO STARTAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis)

Laikas: 10:30 val.

RALIO SPRINTO ČEMPIONATO FINIŠAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas,Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: 16:00 val.

TECHNINIS PATIKRINIMAS PO RALIO FINIŠO:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: iškart po finišo

PRELIMINARIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: 17:10 val.

OFICIALIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: 18:10 val.

NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ APDOVANOJIMAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: 18:45 val.

RALIO ŠTABAS IR OFICIALI VARŽYBŲ LENTA:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: 07:00- 18:45 val.

KONTAKTAI:
Organizatorius: Utenos ASK „MGEAR“ Vaižganto g.16-39, Utena
Tel.: 8 615 59166 , el. paštas: info@.mgear.lt
Tel.: 8 687 74241 (varžybų vadovas Algirdas Bilevičius);
Tel.: 8 688 44917 ( Sekretorius Audrius Beresnevičius )
SERVISO PARKAS:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas ,Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: 07:00- 18:45 val.
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II. ORGANIZACIJA
2.1 APIBRĖŽIMAS
2014 m. Lietuvos Ralio Sprinto Čempionato (LRSČ) III - etapas „UTENOS VASARA -2014 “,
Utenos ASK „MGEAR TAURĖ“ mėgėjų ralio varžybas organizuoja Utenos automobilių sporto
klubas „MGEAR“.
Varžybos vykdomos vadovaujantis:
- FIA Tarptautiniu Sporto Kodeksu;
- Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu;
- Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis;
- 2014 m. Lietuvos Automobilių Ralio Taisyklėmis (T-2014);
- 2014m. Lietuvos Ralio Sprinto Čempionato Reglamentu;
- Šiais papildomais nuostatais.
Varžybos registruotos 2014 m. oficialiame LASF sporto renginių kalendoriuje, kaip 2014 m. Lietuvos
Ralio Sprinto Čempionato III- etapas.
2.2 ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Pavadinimas: Utenos ASK „MGEAR“
Adresas:
Vaižganto g.16-39 , Utena
Kontaktai: mob. tel. +370 615 59166
el. paštas: info@mgear.lt
2.3 ORGANIZACINIS KOMITETAS
Pirmininkas
Pirmininko
pavaduotojas:
Nariai:

Vidmantas Valinčius
Utenos savivaldybės Mero pavaduotojas
Gytis Barkauskas.
Utenos ASK „ Megar „ klubo prezidentas
Gintas Bileišis
V.Š.Į. „Utenos regiono keliai“ Direktorius
Olegas Kovalevskis
Utenos apskr. priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas
Vladislavas Kadleris
VŠĮ“ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro „
Direktorius
Romualdas Kriaulišas
Utenos savivaldybės skyriaus : švietimo , sporto ir turizmo
Skyriaus vadovas
Alvydas Gražys
Utenos savivaldybės skyriaus: švietimo , sporto ir turizmo
skyriaus vedėjo pavaduotojas
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Giedrė Eimutienė
Utenos rajono savivaldybės administruojos
Daugailių seniūnijos seniūnė.
Saulius Gaižauskas
Utenos rajono savivaldybės administruojos
Utenos seniūnijos seniūnas.
Eugenijus Keraminas
Utenos rajono savivaldybės administruojos
Užpalių seniūnijos seniūnas.

2.4 SPORTO KOMISARŲ KOLEGIJA
Komisarų kolegijos pirmininkas:
Komisaras- varžybų vadovas:

Šarūnas Liesis
Algirdas Bilevičius

2.5 STEBĖTOJAI IR DELEGATAI
LASF stebėtoja ( LASF gen. Sekretorė ) Rasa Jakienė

tel.: +370 687 30116
tel.: +370 687 74241

tel.: +370 686 85146

2.6 OFICIALŪS RALIO SPRINTO ASMENYS
Varžybų vadovo pavaduotojas
Gytis Barkauskas
Trasos ir saugos vadovas
Dalius Juozelskis
Trasos ir saugos Vadovo pavad.
Kęstutis Udras
Techninės komisijos vadovas
Algirdas Gricius
Tech.komisijos vadovo pavad.
Dzintars Kaulakalns
Varžybų direktorius
Vidmantas Bagužinskas
Vyriausias laikininkas:
Gintautas Firantas
Teisėjas ryšiams su dalyviais:
Donatas Liesis
Sekretorius :
Audrius Beresnevičius

8615- 59166
8 614 - 58668
8 687 - 44947
+371-26895990
8 687-55067
8 686-86161
8 614-81141
8 688-44917

2.6.1 Oficialių asmenų identifikacija (spalvinė liemenių identifikacija)
Teisėjas ryšiams su dalyviais:
raudona su identifikaciniu užrašu
Vyr. teisėjai:
raudona su identifikaciniu užrašu
Teisėjai:
geltona (oranžinė) su identifikaciniu užrašu
GR Saugumo viršininkai
raudona su identifikaciniu užrašu
Saugumo teisėjai
raudona su identifikaciniu užrašu
Ryšio postų teisėjai
geltona su mėlynu radijo ryšio ženklu

III. BENDROS SĄLYGOS
3.1 Lietuvos Ralis Sprinto čempionato III etapo varžybos „Utenos vasara- 2014 “ - tai oficialios
klasifikuojamos nacionalinės varžybos, įtrauktos į oficialų 2014 m. LASF sporto varžybų kalendorių.
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IV. RALIO SPRINTO CHARAKTERISTIKA
4.1 Bendra informacija:
Bendras trasos ilgis:
175,3 km
Greičio ruožų skaičius:
8
Du kartus važiuojamų greičio ruožų skaičius
4
Bendras greičio ruožų ilgis
57,00 km
Sekcijų skaičius
2
Greičio ruožų kelio danga
žvyras 96 %
Greičio ruožų kelio danga
Asfaltas 4 %
Detalus maršrutas, tvarkaraštis bus pristatyti kelio knygoje.
4.2 Draudžiami keliai
Visiems I-iems ir II-iems vairuotojams, dalyvaujantiems ar tik ketinantiems dalyvauti 2014 m. LRSČ, ir
Utenos ASK :MGEAR TAURĖ“ ar tik ralio sprinto varžybose “Utenos vasara- 2014“, griežtai
draudžiama būti draudžiamuose keliuose (lokalinėse zonose) nuo 2014-07-02 (trečiadienis) 15:00 val.
iki 2014-08-02 (šeštadienis) 8:00 val. Pažeidėjams, kurie bus užfiksuoti oficialių LASF ar ralio
organizatoriaus paskirtų asmenų būnant draudžiamuose keliuose (lokalinėse zonose), nebus leidžiama
startuoti ralyje, o LRSČ dalyviams LASF ralio komitetas taikys baudas numatytas LASK 153 str.
Žemėlapis su pažymėtomis draudžiamomis lokalinėmis zonomis (Priedas nr.4) bus publikuojamas
www.lasf.lt, www.mgear.lt nuo 2014-07-02 (trečiadienis) 15:00 val.
4.2.1 Asmenys, paminėti 4.2. punkte, norintys draudžiamu laiku kirsti/būti draudžiamuose keliuose, turi
apie savo ketinimus raštu iš anksto pranešti LASF ir Organizatoriui bei gauti Organizatoriaus leidimą.

V. AUTOMOBILIAI
5.1 LRSČ III etapo įskaitoje leidžiama dalyvauti nacionalinės „SG“grupės automobiliais, atitinkančiais
LRSČ Reglamento 4.2 p. reikalavimus ir nacionalinės „L“ bei tarptautinių „A“, „N“, „R“, WRC ir
Super 2000 grupių automobiliais, kurie atitinka LARČ Reglamento 4.2 p. reikalavimus.
5.1.1 LRSČ SG grupės automobiliai skirstomi į klases:
SG - 1
SG - 2
SG - 3

iki 1600 cm3, (du varomieji ratai)
iki 2000 cm3, (du varomieji priekiniai arba galiniai ratai)
virš 2000 cm3.

5.1.2.LARČ grupių automobiliai skirstomi į dvi įskaitas:
AWD
2WD

LARČ 1, 2, 3 įskaitos
LARČ 4, 5, 6, 7 įskaitos

5.2 Užsienio šalių sportininkai gali dalyvauti automobiliais, atitinkančiais FIA homologaciją arba savo
šalies nacionalinius techninius reikalavimus.
5.3 Automobiliai, naudojantys bioetanolį, privalo būti pažymėti specialiais lipdukais virš galinių
ratų arkų. ( Žr. priedą nr.8
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5.4
MGEAR TURĖS mėgėjų ralio varžybose
leidžiama dalyvauti “SG“ grupės automobiliais, kurie atitinka 2014m. nacionalinius techninius
reikalavimus standartiniams automobiliams. ”SG” grupės automobiliai skirstomi į klases
5.4.1 SG grupių automobiliai skirstomi į klases:
MG-1
MG-2
MG-3
MG-4
MG-5
MG-S(Laisva)

automobiliai ( du varomieji ratai )
iki 1600 cm3
automobiliai ( du varomieji priekiniai ratai )
iki 2000 cm3
automobiliai ( du varomieji galiniai ratai )
iki 2000 cm3
automobiliai ( Dviem, keturiais varomaisiais ratais)
virš 2000 cm3
Automobiliai ( varomieji ratai 4x4 )
džipai
Automobiliai neatitinkantis “SG” grupės nacional.tech. reikalavimų

5.4.2 „ Laisvos“ grupės automobiliai turi turėti ASF išduotą sportinio automobilio pasą.
5.4.3 „ Laisvos“ grupės automobiliai skirstomi:
FWD
AWD

Automobiliai ( varomi dviems ratais)
Automobiliai ( varomi keturiais ratais )

VI. PARAIŠKOS
6.1 LRSČ III- etapo „Utenos vasara-2014“ įskaitose gali dalyvauti visi vairuotojai, pateikę
Organizatoriui dalyvio paraišką, sumokėję nustatyto dydžio startinį mokestį, turintys galiojantį
vairuotojo pažymėjimą (išskyrus 18 metų neturinčius asmenis), bei galiojančią LASF ar kitos šalies ASF
išduotą vairuotojo licenciją, atitinkančią tokios kategorijos ralio varžybas pagal 2014 m. LRSČ
Reglamento 3.2 p. reikalavimus.
6.2 Dalyvaujantys Ralio Sprinto čempionato ir Mėgėjų ralio varžybose “Utenos vasara- 2014“
įskaitoje, administracinės komisijos metu galės įsigyti vienkartines LASF “M“ kategorijos licencijas,
pateikę reikalingus licencijai gauti dokumentus.
6.3 18m. neturintis asmuo gali dalyvauti varžybose tik viena ašimi varomu automobiliu, kurio variklio
darbinis tūris neviršija 2000cm3.
6.4 Maksimalus dalyvių skaičius neribojamas.
6.5 Teisingai užpildyta ir pasirašyta dalyvio paraiška kartu su startinio mokesčio pavedimo kopija
privalo paštu, faksu arba el.paštu pasiekti Organizatorių iki 2014-07-30 (Trečiadienis) 18:00 val.
Duomenis apie antrą vairuotoją galima pateikti administracinės komisijos metu.
6.6 Dalyvaujant MGEAR TAURĖS varžybose gali visi sportininkai, privalo turėti LASF nacionalinių
kategorijų ( M, E, DJ, D) licencijas arba kitos šalies atitinkamos organizacijos išduotą licenciją bei vairuotojo
pažymėjimą.
6.7 M- kategorijos vienkartinę vairuotojo licencija galima bus įsigyti administracinės komisijos metu.

6.8 Administracinė komisija
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-01 ( penktadienis )

Laikas: 14:00- 18:00 val.

Ekipažų atvykimo į administracinę komisiją grafikas bus skelbiamas kartu su starto tvarka.
6.6.1 Dokumentų patikrinimo metu pareiškėjo atstovas arba ekipažo narys privalo asmeniškai
atvykti ir pateikti registracijai reikalingus galiojančius dokumentus:
- pareiškėjo licenciją;
- vairuotojų licencijas;
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- vairuotojų pažymėjimus (išskyrus 18 metų neturinčius sportininkus);
- medicinines pažymas (068/a arba „Medical certificate of aptitude“ FIA TSK, priedas “L“1.8);
- dokumentą, patvirtinantį startinio mokesčio įmoką.
6.6.2 Dokumentų patikrinimo metu pareiškėjo atstovui arba vienam iš ekipažo narių išduodami
startinių numerių, LASF ir Organizatoriaus privalomos reklamos, bei ralio lipdukų komplektai, kelio,
serviso knygos ir kt. dokumentai pagal pateiktą administracinės komisijos žiniaraštį.
6.7 Priešstartinis techninis patikrinimas
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis )

Laikas: 07:00- 09:00 val.

Ekipažų atvykimo į techninę komisiją grafikas bus skelbiamas kartu su starto tvarka.
Ekipažus, kurie neturi aptarnaujančio personalo, ir ketina automobilius pristatyti techniniam
patikrinimui savo jėgomis, prašome informuoti Organizatorių pateikiant paraišką.
6.7.1 Priešstartinio techninio patikrinimo metu ekipažo nariai arba komandos atstovai privalo
pateikti šiuos galiojančius dokumentus:
- transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą arba „žalią
kortą“;
- transporto priemonės registracijos liudijimą;
- privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą;
- LASF ar kitos ASF išduotą sportinio automobilio pasą;
- ekipažai, startuojantys „A“, „N“, „R“, WRC ir „S2000“ grupių automobiliais, automobilio
patvirtinimo (homologacinę) formą bei visus jos priedus.
6.7.2 MGEAR TAURĖS varžybų Dalyviai prieš startinio techninio patikrinimo metu privalo
pateikti šiuos galiojančius dokumentus:
- transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą arba „žalią
kortą“;
- transporto priemonės registracijos liudijimą;
- privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą;
6.7.3 Startinius numerius ir ralio privalomą reklamą, kurie išduodami administracinės komisijos
metu, ekipažas privalo užsiklijuoti ant automobilio iki priešstartinio techninio patikrinimo.
6.7.4 Prieš startinio techninio patikrinimo metu bus atliekamas ekipažo apsauginių šalmų bei kitos
ekipiruotės tikrinimas. Pakartotinis patikrinimas gali būti atliktas serviso parke.

VII. STARTINIAI MOKESČIAI, DRAUDIMAS
7.1 Startiniai mokesčiai
Startiniai mokesčiai

Sumokant iki
2014-07-30 18:00val.

Visoms LRSČ dalyvių grupėms

500Lt (145 Eur)

Sumokėjus po
2014-07-30 18:00 val.
750Lt(217 Eur)
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MGEAR TAURĖS Dalyviams

500Lt (145 Eur)

750Lt(217 Eur)

Sumokėti iki 2014 08 02 (šeštadienis) 09:40 val.
LRSČ komandinis mokestis

200,00Lt (30Eur)

7.2 Startinis mokestis mokamas:
Gavėjas
Automobiliu sporto klubas „MGEAR"
Įmonės kodas
300532209
Bankas
AB bankas „Swedbank"
Gavėjo a/s
LT33 7300 0100 9392 1070
Mokėjimo paskirtis: Startinis mokestis raliui „LARSČ“ III- etapas,
„Mgear taurė „ varžybos „Utenos vasara - 2014“ už: įrašyti dalyvio(-ių) pavardę(-es),
vardą(-us).
7.4 Dalinis mokesčio grąžinimas
Jeigu ekipažas, sumokėjęs startinį mokestį, dėl pateisinamos priežasties negali dalyvauti varžybose, jam
grąžinama 50 procentų startinio mokesčio. Atšaukus varžybas dėl „Force majeure“ aplinkybių,
dalyviams grąžinamas visas startinis mokestis.
7.5 Draudimas
7.5.1 Kiekvienas dalyvis privalo turėti galiojantį transporto priemonės valdytojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo polisą arba „žalią kortą“ (susipažinimo automobiliui ir sportiniam
automobiliui).
7.5.2 Organizatorius apdraudžia varžybų dalyvius civilinės atsakomybės draudimu jiems važiuojant
greičio ruožuose nuo starto iki finišo arba iki ekipažo pasitraukimo ar pašalinimo iš varžybų momento.
Varžybose dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam tretieji asmenys.

VIII. REKLAMA
8.1 Vairuotojų pavardės, startiniai numeriai, LASF ir Organizatoriaus reklama, nurodyta LRSČ 2014 m.
Reglamento priede Nr.1 „Startinių numerių, ir reklaminių tekstų išdėstymo schema“ yra privaloma.

IX. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
9.1 Visi ekipažo pažeidimai susipažinimo su trasa metu bus registruojami fakto teisėjų ekipažo
susipažinimo kortelėse. Organizatoriaus biuletenis su fakto teisėjų pavardėmis ir jų įgaliojimais bus
publikuojamas oficialioje varžybų lentoje.
9.2 Susipažinimas su trasa
9.2.1 Susipažinti su trasa galima 2014-08-01 (penktadienis ) nuo 14:00 iki 20:00 val.
9.2.2 Visus GR leidžiama pravažiuoti ne daugiau kaip du kartus. GR1/3, 2/4, 5/7 ir 6/8 yra identiški
ir juos leidžiama pravažiuoti tik kaip vieną GR. Pravažiavimo skaičių kontroliuos fakto teisėjai.
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9.2.3 Susipažinimo su trasa metu ekipažas privalo važiuoti taip, kad nesukeltų pavojaus ir nepatogumų
šalia greičio ruožo gyvenantiems žmonėms. Primename, kad pagal LR kelių eismo taisykles ne
gyvenvietėse, keliuose su neasfaltuota danga leidžiama važiuoti ne didesniu nei 70 km/h. Kelio
atkarpose, kuriose bus vykdomi greičio ruožai, kategoriškai draudžiamas priešpriešinis ekipažo
judėjimas. Organizatoriaus paskirti asmenys ir policija susipažinimo metu kontroliuos važiavimo greitį,
kuris leistinas pagal Lietuvos Respublikos KET arba Organizatoriaus sumažintas atitinkamais ženklais,
kurie bus pastatyti trasoje ir pavaizduoti kelio knygoje. Draudžiamas antiradarų naudojimas.
Už visus susipažinimo su trasa metu padarytus pažeidimus pagal policijos ar fakto teisėjų protokolus
bus skiriamos baudos pagal LASK 152 str., nurodytos priede Nr. 6 „Baudų lentelė“. Taip pat bus
informuojama Nacionalinė Federacija.
Susipažinimo su trasa metu ekipažai privalo laikytis T-2014, LRSČ – 2014 Reglamento ir jų priedų,
Lietuvos Respublikos KET bei šių nuostatų reikalavimų.
9.2.4 Susipažinimo su trasa metu leistino greičio viršijimas iki 10 km/h nelaikomas pažeidimu ir už
tai nebus skiriamos baudos.
9.3 Susipažinimo su trasa automobiliai
Susipažinti su trasa galima tik pas Organizatorių užregistruotais automobiliais, kurie turi atitikti T-2014
punkto 14.3 reikalavimus. Administracinės komisijos metu pareiškėjo atstovas arba ekipažo narys
Organizatoriui privalo nurodyti savo automobilius, skirtus susipažinimui, taip pat serviso automobilius.
9.4 Dalyviai privalo grąžinti susipažinimo su trasa kortelę į prieš startinio techninio patikrinimo postą
2014.08.02 ( šeštadienis ) nuo 07:00 val. iki 09:00 val. Už šio reikalavimo nevykdymą dalyviams bus
skiriamos baudos pagal LASK 152-153 str., nurodytas priede Nr. 6 „Baudų lentelė“.
9.5 Dalyvių automobiliai privalo būti pastatyti į priešstartinę zoną, esančią Utenos sporto
kompleksą ,Donelaičio g.Nr. 38 , Utena 2014-08-02 ( šeštadienis ) iki 09:00 val.

X. PADANGOS
10.1. Padangų naudojimas susipažinimo su trasa metu
Susipažinimo su trasa metu Dalyviai gali naudoti tik serijinės gamybos sertifikuotas važiavimui
viešaisiais keliais vasaros laikotarpiu padangas, atitinkančias LR KET reikalavimus.
Šių reikalavimų nesilaikantys Dalyviai bus baudžiami priede Nr. 6 numatytomis baudomis.
10.2 Padangų naudojimas varžybų metu
Leidžiama naudoti tik sportinės paskirties žvyrinei dangai skirtas padangas.

XI. VARŽYBŲ EIGA
11.1 Oficialus varžybų laikas – vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalus.
11.2 Ralio sprinto čempionato startas:
Vieta:
Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
Data:
2014-08-02 ( šeštadienis)
Laikas: 10:30 val.
11.3 Oficialus starto tvarkaraštis bus skelbiamas oficialioje varžybų lentoje ir LK 0.
11.4 Dalyvių laiko kontrolinės kortelės bus keičiamos po pirmos sekcijos (surenkamos LK 4A, o LK 4B
išduodamos naujos).
11.5 Galimas ankstesnis atsižymėjimas LK 4B ir LK 8A.
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11.6 Iš varžybų pasitraukę ekipažai privalo informuoti ralio štabą (varžybų vadovą tel.: +370 687
74241 arba teisėją ryšiams su dalyviais tel.: +370 614 81141, apie pasitraukimo priežastis, vietą ir laiką.
Taip pat privalo artimiausiame kontrolės poste ar pravažiuojančiam „šluotos“ automobiliui grąžinti laiko
kortelę bei nuimti nuo automobilio startinius numerius. Nevykdant šių reikalavimų bus skiriamos
piniginės baudos. ( Priedas nr. 6 „Baudų lentelė“ )
11.7 Jei ekipažas patenka į avariją, kurioje žiūrovas ar ekipažo narys patyrė fizinių sužalojimų,
ekipažo narys privalo apie tai nedelsiant informuoti „SOS“ ženklu ne mažiau kaip 3 iš paskos
važiuojančius ekipažus (T-2014 19.19.2-19.19.3 punktai) ir varžybų vadovą tel.: +370 687 74241 arba
teisėją ryšiams su dalyviais tel.: +370 614 81141.
Ekipažui, pažeidusiam „OK“/„SOS“ ženklų naudojimo reikalavimus, bus skiriamos baudos pagal LASK
152-153 str. ( Priedas nr. 6 „Baudų lentelė“ )
11.8 Ekipažai, kurie pasitraukė iš varžybų dėl avarijos arba jų komandos atstovai, privalo
informuoti techninės komisijos vadovą Algirdą Gricių tel. +370 655 44947 ir jam pareikalavus
pristatyti savo automobilį techniniam patikrinimui. Ekipažui, neįvykdžiusiam šio reikalavimo, skiriama
piniginė bauda.
11.9 Ralio sprinto prizininkai ir nugalėtojai bus apdovanoti finišo parke. Ekipažai privalo laikytis
oficialių asmenų ir teisėjų nurodymų dėl važiavimo pro starto/finišo arką.
11.10 Starto procedūra greičio ruože.
Visuose GR startas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba. Likus 30 sek. iki numatomo starto,
ekipažui atiduodama laiko kortelė. Tuo metu dega elektroninis laikrodis, rodantis valandas, minutes ir
sekundes. Likus 5 sek. iki starto, skalėje paeiliui kas sekundę užsidega 5 raudonos lempos. Joms
užgesus, ekipažas privalo startuoti. Už 20-30 metrų stovi šviesoforas, rodantis falšstartą. Ekipažui,
stovint prie starto linijos, šiame šviesofore dega raudona šviesa. Likus iki starto 5 sek., šviesofore
užsidega geltona šviesa. Ekipažui startavus teisingai, užsidega žalia šviesa ir dega 20 sek., o jei
padarytas falšstartas – 20 sek. toliau dega geltona šviesa. Po 20 sek. bet kuriuo atveju užsidega raudona
šviesa.
Jei elektroninės aparatūros nėra arba ji neveikia, starto procedūra vykdoma pagal T-2014 19.5 punkto
reikalavimus (FIA Bendrųjų reikalavimų 19.5 punktas). Starto teisėjas būtinai turi informuoti ekipažą,
jei starto procedūra vykdoma ne elektroninės aparatūros pagalba.
11.11 Servisas.
11.11.1 Visų varžybų metu sportinių automobilių servisas leidžiamas tik serviso parke. Kuro
papildymas leidžiamas tik degalų užpylimo zonose (T-2014, 12.6.1 punktas).
11.11.2 Įvažiavimas į serviso parką leidžiamas 2014-08-02 (šeštadienis ) nuo 07:00 val.
11.11.3 Tik vienas serviso automobilis įleidžiamas į serviso parką. Lipdukas, išduotas
organizatoriaus, privalo būti priklijuotas ant serviso automobilio lango. Nesilaikantiems šio reikalavimo
bus skiriamos piniginės baudos. Susipažinimo su trasa ir komandų atstovų automobiliai į serviso parkus
neįleidžiami.
11.11.4 Serviso parkuose automobilių dalių ir agregatų, kurie naudoja technines alyvas (varikliai,
pavarų dėžės, reduktoriai, amortizatoriai) plauti negalima!
11.11.5 Po sportiniu automobiliu, aptarnavimo vietoje, serviso zonose, turi būti patiestas vandeniui
atsparus paklotas (min. 4x4 m). Degalų užpylimo zonoje po bako užpylimo anga būtina turėti talpas
išsiliejusiems degalams surinkti. Naudojant pompas kuro užpylime žarnos galuose privalo būti įrengti
apsauginiai kranai arba vožtuvai.
11.12 Regrupingas.
Ralio sprinto metu bus vienas regrupingas - po pirmos sekcijos, su starto pozicijų perstatymu pagal GR
1 - 4 rezultatus, neskaičiuojant kelio baudų.
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XII. BAUDOS
12.1. Žiūrėti priedą Nr. 6 “Baudų lentelė“.

XIII. PROTESTAI, APELIACIJOS
13.1 Protestai teikiami laikantis LASK 171-179 straipsnių reikalavimų.
13.2 Protestas paduodamas kartu su 200.00Lt (60Eur) mokesčiu.
13.3 Jei proteste reikalaujama automobilio agregatų ardymo, tai protestuojantysis privalo sumokėti
papildomą mokestį pagal 2014 m. LRSČ Reglamento 10.4 p.
13.4 Apeliacija paduodama vadovaujantis LASK 180-191 straipsniais, sumokant LASF Tarybos
nustatytą apeliacinį mokestį.

XIV. ĮSKAITA
14.1 Ralyje vedamos įskaitos:
- LRSČ Reglamento 5.1.1 p. nurodytos įskaitos.
- Ralio sprinto „Utenos vasara - 2014“ bendroji įskaita.
- LRSČ Reglamento 5.1.2 p. nurodyta komandinė įskaita.
14.2 MGEAR TAURĖS įskaitos ir taškai nesumuojami.

XV. PRIZAI, TAURĖS
15.1 LRSČ III- etapo „ I vairuotojų“ ir „ II vairuotojų“ įskaitose užėmę I-III vietas, Organizatoriaus
taurėmis ir prizais, jei jie įsteigti.
15.2 Komandos, LRSČ III- etapo Komandinėje įskaitoje užėmusios I-III vietas, apdovanojamos
Organizatoriaus taurėmis ir LASF diplomais.
15.3 Ekipažai, ralyje Utenos ASK „MGEAR TAURĖ “ užėmę I-III vietas bendroje įskaitoje ir/ar atskirose
klasėse, apdovanojami Utenos ASK „MGEAR „ diplomais ir organizatorių/rėmėjų taurėmis.

15.4 Organizatoriai ir rėmėjai gali įsteigti papildomus prizus.

XVI. APDOVANOJIMAS
16.1 Apdovanojimo ceremonija vyks : Utenos sporto kompleksas, Donelaičio g.Nr.38, Utena
2014-08-02 ( šeštadienis ) Laikas: 18:45 val.
16.2 Ekipažai prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, baudžiami 200 Lt (60 Eur) bauda bei
netenka teisės į prizus.
16.3 Apdovanojamų ekipažų sąrašas bus iškabintas oficialioje varžybų lentoje 2014-08-02 (šeštadienis)
18:30 val.
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XVII. PRIEDAI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paraiška.
Komandinė paraiška.
Maršrutinė kortelė.
Draudžiamų kelių zonos.
Teisėjas ryšiams su dalyviais.
Baudų lentelė.
Bioetanolį naudojančių automobilių ženklinimas.

Suderinta:
LASF ralio komiteto pirmininkas
Gintaras Kaminskas

Paruošta ir patvirtinta:
Organizatorius:
Utenos ASK „MGEAR „
Prezidentas : Gytis Barkauskas

..........................................
.....................................................
A.V.
LASF teisėjų komiteto pirmininkas
Š.Liesis
..........................................

LASF Generalinė sekretorė
R. Jakienė
...................................................
A.V.

