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PAPILDOMI NUOSTATAI 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. PROGRAMA 
 

 

PARAIŠKO“ 

Priė i o pradžia: 2014 10 14 

Priė i o pa aiga: 2014 10 23 Laikas: 18:00 

 

“TARTINIAI MOKE“ČIAI 

Startinis mokestis mokamas: 

Gavėjas: VŠĮ „Bekelės fiesta" Beržų g. , Kalino km. Vilniaus raj.  

Į o ės kodas 300105552 

A/SLT497300010089400194 SWEDBANKAS AB  

Pavedimimo paskirtyje nurodyti: Varž ų 4 4peri etras series  starti is okestis 

 
“tarti į okestį dal viai privalo su okėti į orga izatoriaus sąskaitą pateikda i paraišką. Dalyvio 

registra ija patvirti a a tik tuo et, kai pi igai pate ka į orga izatoriaus sąskaitą. Ap okėji ą 
patvirti a tį doku e tą, dal vis privalo turėti ad i istra i ės ko isijos etu. 
Organizatorius turi teisę dali ai ar a pil ai atleisti dal vį uo starti io okesčio okėji o. 
 

Startinis mokestis: 

Klasė “PORT 

iki 2014m. spalio 19d.    350Lt + 21%PVM = 420Lt (122 eur) 

nuo 2014m. spalio 19d.. iki 2014m. spalio 24d. 400Lt + 21%PVM = 484Lt (140 eur) 

varž ų die ą   500Lt + 21%PVM = 604 Lt (175 eur) 

 

Klasė EXTREME 

iki 2014m. spalio 19d.    350Lt + 21%PVM = 420Lt (122 eur) 

nuo 2014m. spalio 19d.. iki 2014m. spalio 24d. 400Lt + 21%PVM = 484Lt (140 eur) 

varž ų die ą   500Lt + 21%PVM = 604 Lt (175 eur) 

 

Klasė TOURISM 

iki 2014m. spalio 19d.    300Lt + 21%PVM = 363Lt (105 eur) 

nuo 2014m. spalio 19d. iki 2014m. spalio 24d. 350Lt + 21%PVM = 420Lt (122 eur) 

varž ų die ą   400Lt + 21%PVM = 484Lt (140 eur) 

 

ADMINI“TRACINĖ KOMI“IJA (Sport) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 

Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 10:00 val. – 10:30 val. 

 

TECHNINĖ PATIKRA (Sport) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 10:15 val. – 10:45 val. 

 

DALYVIŲ “USIRINKIMAS, BRYFINGAS (Sport) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 10:45 - 11:15 val. 

Dal vių ar a jų atstovų dal vavi as r fi ge privalo as. 



 
 
 

PIRMO EKIPAŽO “TARTA“ “port  

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 11:30 val. 

 

PA“KUTINIO AUTOMOBILIO FINIŠA“ (Sport) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 15:00 val. 

 

PRELIMINARIŲ RE)ULTATŲ PA“KELBIMA“ (Sport) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 15:30 val. 

 

OFICIALIŲ RE)ULTATŲ PA“KELBIMA“ (Sport) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 16:00 val. 

 

NUGALĖTOJŲ IR PRI)ININKŲ APDOVANOJIMA“ (Sport) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 16:30 val. 

 

ADMINI“TRACINĖ KOMI“IJA (Extreme, Tourism) 

Vieta:  Ukmergė. Vers ės trasa. 

Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 8:00 val. – 9:00 val. 

 

TECHNINĖ PATIKRA (Extreme, Tourism) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 8:15 val. – 9:15 val. 

 

DALYVIŲ “U“IRINKIMA“, BRYFINGA“ (Extreme, Tourism) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 9:15 - 9:45 val. 

Dal vių ar a jų atstovų dal vavi as r fi ge privalo as. 
 

PIRMO EKIPAŽO “TARTAS (Extreme, Tourism) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 10:00 val. 

 

PA“KUTINIO AUTOMOBILIO FINIŠA“ (Extreme, Tourism) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 17:00 val. 



 
 
 

PRELIMINARIŲ RE)ULTATŲ PA“KELBIMA“ (Extreme, Tourism) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 18:00 val. 

 

OFICIALIŲ RE)ULTATŲ PA“KELBIMA“ (Extreme, Tourism) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 18:30 val. 

 

NUGALĖTOJŲ IR PRI)ININKŲ APDOVANOJIMA“ (Extreme, Tourism) 

Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa. 
Koordi atės: 55.322843, 24.873678 (WGS) 

Data / laikas: 2014 10 25 / 18:45 val. 

 

 

 

2.2 ORGANI)ATORIAU“ ADRE“A“ IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

 

Viešoji įstaiga "Bekelės fiesta" 

Į o ės kodas , PVM okėtojo kodas LT . 
Adresas: Sausio 13-osios g. 2, LT 04343 Vilnius. A/s LT49 7300 0100 8940 0194 SWEDBANKAS AB 

 

Kontaktai: 

el. paštas: gediminas@bekelesfiesta.lt  

mob. tel. +37069811001 

 

 

 

2.3 ORGANIZACINIS KOMITETAS 

 

Pirmininkas Dai ius A a kavičius – Uk ergės AM“K v kda t sis direktorius 

Nariai: 

Gediminas Grigaitis – VšĮ Bekelės fiesta  direktorius 

Ug ius “ta čius - KTM atstov ės Lietuvoje vadovas  
 

 

 

2.4 OFICIALŪ“ VARŽYBŲ A“MENY“ 

 

Sporto komisaras, varž ų vadovas  Gediminas Grigaitis +370 698 11001 

Varž ų sekretorius Ga riels Žigurs (LV)  +371 292 50112 

Trasos saugu o virši i kas Gi tautas Čelutka  +370 698 36047  

Techninis komisaras Deivis Zamalaitis   +370 687 49100 

 

 

 
 

mailto:gediminas@lvka.lt


 
 

III. VARŽYBŲ CHARAKTERI“TIKA 
 

3.1 BENDRA INFORMACIJA 

Bendras trasos ilgis   ~350 km 

Ruožai    8 

Ruožų danga durpė, olis, iško, lauko keliukai, žv rkeliai, 
asfaltas 

 

 

IV. PARAIŠKO“ 
4.1 Paraiškos prii a os el. paštu: info@4x4perimetras.lt 

4.2 Teisi gai užpild ta dal vio paraiška privalo pasiekti Orga izatorių e vėliau kaip 4 10 23 

/ 18:00 val. 

 

 

V. LICENCIJOS, DRAUDIMAS 
5.1 Visi "“port" ir "E tre e" klasių dal viai, privalo turėti e že es es kaip "E" kategorijos LASF 

ar kitų A“F arių išduotas vairuotojo li e ijas. 
5.2 Visi "“port" ir "E tre e" klasių dal viai varž ų etu privalo turėti galioja tį sporti į 

draudi ą. 
5.3  Vie karti es 'E" kategorijos li e ijas Lt  ir vie karti ius draudi us Lt ,  dal viai galės 

įsig ti registra ijos / ad i istra i ės ko isijos etu. 
 

 

 

VI. TECHNINĖ KOMI“IJA, “AUGUMA“ 
6.1 Dal vių auto o iliai į te h i į patikri i ą pristato i šiuose uostatuose urod tu laiku. 
6.2 Privalo os rekla os lipdukai išduoda i ad i istra i ės ko isijos etu. 
6.3 Į te h i ės ko isijos patikri i ą visureigiai pristato i su pritvirti tais orto u eriais ir 

privaloma reklama. 

6.4 Įveikia t GR ekipažas privalo dėvėti auto sportui skirtus šal us klasė "“port" , Ir auto - 
oto sportui skirtus šal us klasė "E tre e" 

6.5 Klasė "E tre e" aksi alus greitis GR k /h 

 

 

VII. VARŽYBŲ EIGA 
7.1 Ofi ialus varž ų laikas – vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalus 

7.2 Varž ų startas: 
  Vieta:  Uk ergė. Vers ės trasa 

  Data: 2014 10 25 pir o ekipažo startas 10:00 val. 

7.3 “tarto eilės tvarka ustato a r fi go etu urtų keliu. 

7.4 "“port" klasės ekipažai le kt iauja tik Greičio Ruožuose. 
7.5 "E tre e" klasės ekipažai le kt iauja Greičio Ruože ir Orie ta i ia e Ruože. 
7.6 "Touris " klasės ekipažai le kt iauja tik Orie ta i ia e Ruože 

7.7  Visi pasikeiti ai ir papild ai taip pat svar i i for a ija susijusi su varž o is us 
pu likuoja a ofi ialioje varž ų le toje pavieši tais iulete iais 

7.8  Iš varž ų pasitraukę ekipažai privalo i for uoti Orga izatorius  apie pasitrauki o 
priežastis, vietą ir laiką, ska i da i į sekretoriatą telefonu nr. +370 698 11001 

7.9 Po sporti iu auto o iliu re o to vietoje turi ūti patiestas va de iui ir tepala s atsparus 
paklotas (mini alus d dis    Degalų užp li o vietoje, po ako užp li o a ga, taip 

mailto:egle@bekelesfiesta.lt


 
 

pat ūti a patiesti e zi ui atsparią plėvelę i i alus d dis    privalo ūti talpa 
išsip lusie s degala s suri kti. 

 

 

 

VIII. PROTESTAI IR APELIACIJOS 
8.1 Protestai teikiami laika tis LA“K reikalavi ų. 
8.2 Protestų teiki o laikas  i . po preli i arių rezultatų paskel i o 

8.3 Protestas paduodamas kartu su 4  Lt okesčiu, kuris grąži a as, jeigu protestas yra 

patenkinamas. 

 
 

IX. RE)ULTATŲ “KAIČIAVIMA“ 
9.1 Klasės "“port" rezultatas ra visų Greičio Ruožų įveiki o laikų su a. Aukštes ę vietą uži a tas 

ekipažas, kuris įveikė visus / daugiausiai GR ir kurio visų įveiktų GR laiko su a ra ažiausia. 
9.2  
9.3 Rezultatai skaičiuoja i pagal rezultatų skaičiavi o siste ą priedas Nr.  Klasė s "E tre e" ir 

"Tourism" 

9.4 Jeigu klasėje susiri ko ažiau egu  dalyviai, klasės gali ūti sujungtos. 

9.5  Sujungti galima "Tourism" ir "Extreme" klases. 

9.6  Ruožų įveiki o laikas fiksuoja i ra ki iu ūdu 

9.7  Ruožų įveiki o laikas fiksuoja as hh: :ss for ato tikslu u, jeigu e urodyta kitaip. 

 

 

 

X. APDOVANOJIMAI 
10.1 Ekipažai iškovoję pir ą, a trą ir trečią vietas klasėse apdovanojami diplomais ir rė ęjų prizais 

jei tokie yra. 

 

 

 

 
Paruošta ir patvirti ta 

Organizatorius 

Viešoji įstaiga „Bekeles fiesta  

Gediminas Grigaitis 

 

 

....................................................... 

 

Suderinta 

LASF 4x4 komiteto pirmininkas 

Gediminas Grigaitis 

 

 

 

 

.................................................. 

 
LASF teisėjų komiteto pirmininkas 

Šarū as Liesis 

 

 

....................................................... 

LA“F Ge erali ė “ekretorė 

Rasa Jakie ė 

 

 

.................................................. 
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