2015 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO
SENJORŲ SLALOMO VARŽYBOS
„2015 M. VELYKINIS SLALOMAS“

PAPILDOMI NUOSTATAI

2015 m. kovo mėn. 17 d.

1. ORGANIZACIJA
Varžybų vieta: Laisvalaikio uostas, klubas- restoranas COMBO, Raudondvario pl. 107, Kaunas.
Varžybų data: 2015-04-11 (šeštadienis)
Varžybų organizatorius: LASF sporto Senjorų komitetas.
Partneriai: Lietuvos Porsche klubas, Kauno automobilininkų klubas, Lietuvos automobilių klubas,
Lietuvos automobilininkų sąjunga.
Varžybos vykdomos vadovaujantis:
Lietuvos automobilių sporto kodekso 18 str., LR Kelių eismo taisyklėmis bei LR Susisiekimo
ministerijos norminiais aktais, kuriuose reglamentuojami vairavimo mokymų aikštelių plotai, didžiausio
saugaus aikštelių pralaidumo bei mokymo elementai, gairelių įrengimo reikalavimai, bei šiais Varžybų
papildomais nuostatais.
2. PROGRAMA
2015-04-11 (šeštadienis)
Dalyvių registracija:
Varžybų atidarymas:
Varžybų pradžia

1-4 grupės
10:00 – 11:20 val.
11:30 val.
12:00 val.

Svečiai
13:00-13:50 val.

.

15:00 val.

3.OFICIALŪS ASMENYS
Varžybų direktorius
Sporto komisaras-varžybų vadovas
Techninis komisaras
Varžybų sekretorius
Starto – finišo teisėjas

Aldona Mažeikienė
Eduardas Jakas
Algirdas Gricius
Rasa Jakienė
Romualdas Mažuolis

4. PARAIŠKOS
4.1. Paraiškos pateikiamos registracijos metu 2015-04-11 d., kartu su sporto kvalifikacijos pažymėjimais
bei asmens dokumentais.
4.2. Pasirašydamas paraišką dalyvis įsipareigoja laikytis LASK ir šių varžybų nuostatų.
5. STARTINIAI MOKESČIAI, ATSAKOMYBĖ
5.1. Dalyvio startinis mokestis: 1) Sporto Senjorams (1-4 grupės) – 7 Eur. 2) Svečiams – 10 Eur.
Startinis įnašas mokamas grynais, dalyvių registracijos metu.
5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos sportininkai patyrė treniruočių ir varžybų metu.
5.3. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė varžybų metu tenka tiesioginiam kaltininkui.
5. AUTOMOBILIŲ PADANGOS
5.1. Automobilių padangos - serijinės gamybos, varžybų pravedimo metu atitinkančios KET reikalavimus.
Dygliuotos padangos draudžiamos.
5.2. Ant vairo rato draudžiama tvirtinti įtaisus vairavimui palengvinti.
6. VARŽYBŲ DALYVIŲ GRUPĖS, KLASĖS

6.1. Varžybų dalyviai skirstomi į grupes:
1. Sporto Senjorai - meistrai
I klasė nuo 50 iki 60 metų
II klasė nuo 61 iki 70 metų
III klasė nuo 71 iki 75 metų
IV klasė nuo 75 iki 86 metų
2. Sporto Senjorai - teisėjai
I klasė nuo 50 iki 60 metų
II klasė nuo 61 iki 70 metų
III klasė nuo 71 iki 75 metų
IV klasė nuo 75 iki 86 metų
3. Automobilių klubų nariai
4. Rėmėjai
Papildomai bus vykdomos asmeninės slalomo varžybos Svečių grupėje.
Svečių grupės dalyviai skirstomi į klases: FWD, RWD, AWD, Jaunimas, Moterys.
7. VARŽYBŲ VYKDYMAS
7.1. 1-4 grupių dalyviams skiriama po 1 važiavimą, organizatoriaus suteiktais automobiliais: Volga,
Moskvich, VAZ ar kitos markės automobiliais.
7.2. Svečių grupėje dalyviams skiriama po 2 važiavimus nuosavais automobiliais. Įskaitiniu varžybų
rezultatu tampa geriausias parodytas važiavimo rezultatas
7.3. Trasos schema bus publikuojama varžybų vietoje.
9. BAUDOS
9.1.Varžybų metu kūgelio nuvertimas arba pastūmimas iš vietos - 5 baudos sekundėmis (b.s.). „BAZĖS“
neįvykdymas finiše + 5 b.s. Važiavimo ne pagal schemą atveju – skaičiuojamas blogiausias rezultatas
toje grupėje + 10 b.s.
9.2. Varžybų dalyvio nesportiškas elgesys Varžybų komisaro sprendimu baudžiamas pagal Lietuvos
automobilių Sporto Kodekso (LASK) 152 straipsnį;
10. APDOVANOJIMAI
10.1. 1-4 grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais (taurėmis,
medaliais, diplomais), užėmę 4-10 vietas - apdovanojami diplomais ir dovanomis. Varžybų uždarymas ir
apdovanojimas planuojamas 30 min po paskutinio dalyvio važiavimo.
10.2. Vykdoma komandinė įskaita tarp miestų. Komandinė įskaita skaičiuojama sumuojant trijų geriausių
to miesto dalyvių rezultatus. Rezultatai skaičiuojami tik 1-4 grupės dalyviams.
10.3. Svečių grupės nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais. Gausiausios
klasės dalyviai bus apdovanojami nuo I iki VI vietos. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas
planuojamas 30 min po paskutinio dalyvio važiavimo.
Nuostatus paruošė: Eduardas Jakas
Suderinta: LASF gen. sekretorė Rasa Jakienė
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas Vidmantas Dailidė

