
          
   

    
2015 m. atviras Lietuvos auto o ilių ekelės le kt ių 

če pio ato trečiasis etapas 
4 4peri etras. Jonava  

2015 spalio 17d.       
PAPILDOMI NUOSTATAI           



     
I. PROGRAMA 

 
 
PARAIŠKO“ 
Priė i o pradžia: 2015 09 14 
Priė i o pa aiga: 2014 10 12 Laikas: 18:00 
 
“TARTINIAI MOKE“ČIAI 
Startinis mokestis mokamas: 
Ga ėjas: 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. Jonava  starti is okestis 
 
“tarti į okestį dal iai pri alo 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 
pat irti a tį doku e tą, dal is pri alo turėti ad i istra i ės ko isijos etu. 
Orga izatorius turi teisę dali ai ar a pil ai atleisti dal į uo starti io okesčio okėji o. 
 
Startinis mokestis: 

Klasė “PORT 
nuo 2015m. rugsėjo 14d. iki 2015m. rugsėjo 27d.  120 Eur + 21%PVM = 145,2 Eur 
nuo 2015m. rugsėjo 28d. iki 2015m. spalio 12d.  150 Eur + 21%PVM = 181,5 Eur 
arž ų die ą    200 Eur + 21%PVM = 242,0 Eur 

 
Klasė EXTREME 
nuo 2015m. rugsėjo 14d. iki 2015m. rugsėjo 27d.  130 Eur + 21%PVM = 157,3 Eur 
nuo 2015m. rugsėjo 28d. iki 2015m. spalio 12d.  160 Eur + 21%PVM = 193,6 Eur 
arž ų die ą    220 Eur+21%PVM = 266,2 Eur 

 
Klasė TOURI“M 
nuo 2015m. rugsėjo 14d. iki 2015m. rugsėjo 27d.  100 Eur + 21%PVM = 121 Eur 
nuo 2015m. rugsėjo 28d. iki 2015m. spalio 12d.  120 Eur + 21%PVM = 145,2 Eur 
arž ų die ą    150 Eur+21%PVM = 181,5 Eur 

 
 
 
ADMINI“TRACINĖ KOMI“IJA 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordi atės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data / laikas: 2015 10 17 / 7:30 val. – 9:00 val. 
 
TECHNINĖ PATIKRA 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordi atės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data / laikas: 2015 10 17 / 7:45 val. – 9:30 val. 
 



  
PIRMA“ “PORTO KOMI“ARŲ KOLEGIJO“ PO“ĖDI“ 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordi atės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data: 2015 10 17 9:30 
 
DALYVIŲ “U“IRINKIMA“, BRYFINGA“ 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordinatės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data / laikas: 2015 10 17 / 9:50 
Dal vių ar a jų atstovų dal vavi as r fi ge privalo as. 
 
PIRMO EKIPAŽO “TARTA“ 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordi atės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data / laikas: 2015 10 17 / 10:45 val. 
 
PIRMO AUTOMOBILIO FINIŠA“ 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordi atės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data / laikas: 2015 10 17 / 17:30 val. 
 
PRELIMINARIŲ REZULTATŲ PA“KELBIMA“ 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordi atės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data / laikas: 2015 10 17 / 19:00 val. 
 
OFICIALIŲ REZULTATŲ PA“KELBIMA“ 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordi atės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data / laikas: 2015 10 17 / 19:30 val. 
 
NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ APDOVANOJIMA“ 
Vieta:  Gaižiū ų poligo as 
Koordi atės: 54.997174, 24.357297 (WGS) 
Data / laikas: 2015 10 17 / 19:45 val. 
 
 
2.2 ORGANIZATORIAU“ ADRE“A“ IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 
Viešoji įstaiga "Bekelės fiesta" 
Į o ės kodas , PVM okėtojo kodas LT . 
A/s LT49 7300 0100 8940 0194 SWEDBANK AB 
Adresas: Sausio 13-osios g. 2, LT 04343 Vilnius. 
 
Kontaktai: 
el. paštas: gediminas@bekelesfiesta.lt  
mob. tel. +37069811001 
 
 
2.3 ORGANIZACINIS KOMITETAS 
Pirmininkas mjr. Algis Ramanauskas – J. Radvilos mokomojo pulko vadas 

mailto:gediminas@lvka.lt


  
Nariai: 
Eglė Igliukaitė – VšĮ Bekelės fiesta  projektų ado ė. 
Mantas Almonaitis - – J. Radvilos mokomojo pulko PNK skyriaus specialistas. 
Do ata Čer iauskaitė - VšĮ Bekelės fiesta  projektų ad i istratorė. 
 
 
2.4 OFICIALŪ“ VARŽYBŲ A“MENY“ 
Sporto komisaras Šarū as Liesis   +370 687 30116  
Techninis komisaras Aivaras Igliukas   +370 626 44568 
Varž ų ado as  Gediminas Grigaitis   +370 698 11001 
Varž ų sekretorė Arnas Saplys   +370 621 56033 
Varž ų direktorius Lukas Gabrionis   +370 629 09472 
 

  
III. VARŽYBŲ CHARAKTERI“TIKA 

 
3.1 BENDRA INFORMACIJA 
Bendras trasos ilgis   ~280 km 
Ruožai    3 
Ruožų danga durpė, olis, iško, lauko keliukai, ž rkeliai, 

asfaltas 
 

 
IV. PARAIŠKO“  

4.1 Paraiškos prii a os el. paštu: info@4x4perimetras.lt 
4.2 Teisi gai užpild ta dal io paraiška pri alo pasiekti Orga izatorių e ėliau kaip 2015 10 12 

/ 18:00 val. 
 

 
V. LICENCIJOS, DRAUDIMAS  

5.1 Visi "“port" ir "E tre e" klasių dal iai, pri alo turėti e že es es kaip "E" kategorijos LASF 
ar kitų A“F arių išduotas vairuotojo licencijas. 

5.2 Visi "Tourism" klasių dal iai, pri alo turėti e že es es kaip "M" kategorijos LA“F ar kitų 
A“F arių išduotas airuotojo li e ijas. 

5.3 Visi "Sport", "Extreme" ir "Tourism" klasių dal iai arž ų etu pri alo turėti galioja tį 
sporti į draudi ą. 

5.4  Vie karti ės "E" kategorijos licencijos kaina - 7 Eur 
5.5 Vie karti ės "M" kategorijos li e ijos kai a - 3 Eur 
5.6  Vienkartinius draudimus - 3 Eur 
5.7 Vie karti es li e ijas ir ie karti ius draudi us dal iai galės įsig ti Ad i istra i ės 

komisijos (registracijos) metu. 
 
 

VI. REIKALAVIMAI EKIPAŽUI  
6.1 Na iga i ę i for a iją orga izatoriai pateiks U“B laik e oje * pt, *plt ir *gpx 

formatuose. 

mailto:egle@bekelesfiesta.lt


  
6.2 Dal iai į sa o a igatorius pat s įsirašo arž ų i for a iją. 
6.3 Ekipažas pri alo turėti e ažiau, kaip du AA tipo elementus GP“ prietaiso eiki ui isų 

arž ų etu užtikri ti. 
6.4 Auto o il je pri alo ūti lais as ie as V lizdas. 
6.5  Į eikia t GR ekipažas pri alo dė ėti auto sportui skirtus šal us klasė "“port" , Ir auto - 

oto sportui skirtus šal us klasė "E tre e" 
6.6 Ekipažas ad i istra i ės ko isijos (registracijos) metu sumoka  Eur depozitą už greičiio ir 

tikslu o ata i o įra gą logerius ir GPS). 
6.7 Depozitas ekipažui grąži a as, jeigu ekipažas įra gą grąži a t arki gą ir esugadi tą. 
6.8 Greičiio ir tikslu o ata i o įra gą logerius ir GP“ , kelio k gą ir laiko kortelę ekipažas 

pri alo grąži ti į sekretoriatą per i . po fi išo paskuti ia e ruože. 
6.9 Jeigu ekipažas sugadi ą greičio ir tikslu o ata i o įra gą logerius ir GP“ , jis pri alo 

su okėti  Eur audą už kiek ie ą įre gi į. 
6.10 Jeigu ekipažas, per i . po fi išo paskuti ia e ruože, egrąži o greičiio ir tikslu o 

ata i o įra gos logerius ir GP“ , kelio k gos ir laiko kortelės jo rezultatas 
eskaičiuoja as. 

6.11 Baudos mokamos sekretoriate. 
6.12 Jeigu ekipažas esu okėjo audos iki preli i arių  rezultatų paskel i o, jo arž ų 

rezultatas eskaičiuoja as. Apie jo elgesį i for uoja as LA“F  ko itetas. 
 
 
 

VII. TECHNINĖ KOMI“IJA  
7.1 Dal ių auto o iliai į te h i į patikri i ą pristato i tokia eilės t arka ir laiku, kurie bus 

paskel ti pasi aigus paraiškų priė i o laikui, atskiru iulete iu. 
7.2 Pri alo os rekla os lipdukai išduoda i ad i istra i ės ko isijos etu. 
7.3 Pri alo a įranga ir inventorius: 

x Rė ėjų rekla a, orto u eriai pagal pri alo os rekla os s he ą  
x Vaisti ėlė  
x Gesintuvas 
x Piršti ės 
x A ari is že klas 
x “augos diržai diržų skaičius pri alo  atitikti ekipažo arių skaičių  
x Vir ė 
x Ne siaures ė kaip  pločio juosta (stropas) ger ės l ui tie s kas turi ger ę  

t irti i ui prie edžio 
x Gesi i o audeklas tie s kas turi ger ę su plieniniu trosu) 
x Buksyravimo kilpos 
x Atsarginis ratas  
x Kėliklis domkratas) 
x Veikia t s ži i tai 
x Veidrodžiai 
x Laisvas veikiantis vienas 12v. lizdas 
x Pjūklas 
x Šal ai Sport, E tre e klasė  
x Saugiai pritvirtinti daiktai 

 
  



  
VIII. VARŽYBŲ EIGA  

8.1 Ofi ialus arž ų laikas – vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalus 
8.2 Varž ų startas: 
  Vieta:  Jo a a. Gaižiū ų poligo as. 
  Data: 2015 08 22 pir o ekipažo startas 10:45 val. 
8.3 “tarto eilės t arka nustatoma burtais bryfingo metu. 
8.4 "“port" klasės ekipažai le kt iauja tik Greičio Ruožuose. 
8.5 "E tre e" klasės ekipažai le kt iauja Greičio Ruože ir Orie ta i iuose Ruožuose. 
8.6 Varž ų saugu ui užtikri ti, orga izatorius gali ri oti aksi alų greitį  "Extreme" klasei 

Greičio Ruože. 
8.7 "Touris " klasės ekipažai le kt iauja tik Orie taciniuose Ruožuose. 
8.8 "Touris " klasės ekipažai le kt iauja laik da iesi kelių eis o tais klių reikala i ų. 
8.9  Visi pasikeiti ai ir papild ai taip pat s ar i i for a ija susijusi su arž o is us 

pu likuoja a ofi ialioje arž ų le toje pa ieši tais iulete iais 
8.10  Iš arž ų pasitraukę ekipažai pri alo i for uoti Orga izatorius  apie pasitrauki o 

priežastis, ietą ir laiką, ska i da i į sekretoriatą telefonu nr. +370 698 11001 
8.11 Iš arž ų pasitraukusių ekipažų ir ei for a usių apie pasitrauki ą  arž ų rezultatai 

eskaičiuoja i. 
8.12 Po sporti iu auto o iliu re o to ietoje turi ūti patiestas a de iui ir tepala s atsparus 

paklotas i i alus d dis    Degalų užp li o ietoje, po ako užp li o a ga, taip 
pat ūti a patiesti e zi ui atsparią plė elę i i alus d dis    pri alo ūti talpa 
išsip lusie s degala s suri kti. 

8.13 Kiek ie o ruožo fi išas " azė" t. . auto o ilis pri alo ūti susta d tas taip, kad taria a 
fi išo li ija ūtų tarp auto o ilio prieki ės ir užpakali ės ašies tarp prieki io ir gali io 
tilto) 

8.14 Teisėjų pu kto dar o laikas aigiasi prie laiko  "X" kuris paskel tas r fi go etu  pridėjus 
30min. 

   
IX. PROTESTAI IR APELIACIJOS  

9.1 Protestai teikia i laika tis LA“K reikala i ų. 
9.2 Protestų teiki o laikas  i . po preli i arių rezultatų paskel i o 
9.3 Protestas paduodamas kartu su 150 Eur okesčiu, kuris grąži a as, jeigu protestas yra 

patenkinamas. 
 
 

X. REZULTATŲ “KAIČIAVIMA“  
10.1 Klasės "“port" rezultatas ra isų Greičio Ruožų į eiki o laikų su a. Aukštes ę ietą uži a 

tas ekipažas, kuris į eikė isus / daugiausiai GR ir kurio isų į eiktų GR laiko su a ra 
ažiausia. 

10.2 Rezultatai skaičiuoja i pagal rezultatų skaičia i o siste ą priedas Nr.  
10.3 Ruožų į eiki o laikas fiksuoja i ra ki iu ūdu 
10.4 Ruožų į eiki o laikas fiksuoja as hh: :ss for ato tikslu u, jeigu enurodyta kitaip. 
10.5 Če pio ato įskaita eda a tuo et, kuomet arž ose, kiek ie oje klasėje, startuoja ne 

ažiau, kaip pe ki ekipažai. 
 



  
 
 

 
XI. APDOVANOJIMAI  

11.1 Ekipažai iško oję pir ą, a trą ir trečią ietas klasėse apdovanojami diplomais ir rė ęjų 
prizais jei tokie yra. Ekipažui edal auja t apdo a oji e, ja  priklausa t s prizai lieka 
orga izatoriui, o pats ekipažas perduoda as  ko itetui s art ui dėl audos sk ri o. 

 
 
 

Patvirtinta 
 ko iteto posėd je  07 20 

4x4 komiteto pirmininkas 
Gediminas Grigaitis 
 
 
....................................................... 
 

 
 
 
 
 

 
LASF teisėjų komiteto pirmininkas 
Šarū as Liesis 
 
 
....................................................... 

LA“F Ge erali ė Sekretorė 
Re ata Bur ulie ė 
 
 
..................................................  
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