LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO SENJORŲ
SLALOMO VARŽYBOS
„2016 M. VELYKINIS SLALOMAS“

PAPILDOMI NUOSTATAI

2016 m. balandžio mėn. 3 d.
Kaunas

1. APIBRĖŽIMAS
Lietuvos automobilių sporto senjorų slalomo varžybos „2016 Velykinis slalomas“, tai oficialios
automobilių sporto varžybos, vykdomos vadovaujantis:
- Lietuvos Automobilių Sporto Kodekso 18 str. /toliau tekste - LASK/;
- LR Kelių eismo taisyklėmis bei LR Susisiekimo ministerijos norminiais aktais, kuriuose
reglamentuojami vairavimo mokymo aikštelių plotai, didžiausio saugaus aikštelių pralaidumo bei
mokymo elementai, gairelių įrengimo reikalavimai;
- Šiais papildomais nuostatais.
Vieta: Laisvalaikio uostas, klubas-restoranas COMBO, Raudondvario pl. 107,Kaunas.
Data: 2016 m. balandžio 3d. (sekmadienis)
2. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Organizatorius:
Lietuvos Porsche klubas, Pašilės g. 122A, Kaunas, .tel. 8 686 51658.
Partneriai: LASF Sporto Senjorų komitetas, Kauno automobilininkų klubas, Lietuvos automobilių
klubas, Lietuvos automobilininkų sąjunga.
3. PROGRAMA
1-5 grupės
Svečiai
Dalyvių registracija:
9:00 – 10:20 val.
12:30 – 12:50 val.
Varžybų atidarymas
10:30 val.
Pirmo automobilio startas
11:00 val.
14:00 val.
Varžybų dalyvių apdovanojimas
14:00-15:00 val.
16:30-17:30 val.
Apdovanojimai bus vykdomi 20 min po preliminarių rezultatų paskelbimo.
4. OFICIALŪS ASMENYS
Varžybų direktorius
Sporto komisaras - varžybų vadovas
Techninis komisaras
Vyr sekretorius
Vyr. laikininkas, starto-finišo teisėjas

Aldona Mažeikienė
Romualdas Mažuolis
Algirdas Gricius
Rasa Jakienė
Gražvydas Smetonis

(+370 686 51658)
(+370 615 16238)
(+370 687 44947)
(+370 686 85146)
(+370 687 56218)

5. PARAIŠKOS
5.1. Paraiškos priimamos registracijos metu 2016 m. balandžio 3 d. (sekmadienis) Laisvalaikio
uostas, klube-restorane COMBO, Raudondvario pl. 107, Kaunas:
1-6 grupės dalyvių
nuo 9:00 iki 10:20 val.
Svečių
nuo 12:30 iki 12:50 val.
5.2.Registracijos metu dalyviai privalo pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, Sporto
senjorai - Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinį atskyrį įrodantį dokumentą.
5.3. Pasirašydamas paraišką dalyvis įsipareigoja laikytis LASK ir šių nuostatų reikalavimų.
5.4. Kiekvienas dalyvis, pateikęs paraišką ir sumokėjęs startinį mokestį, registracijos metu gaus
po dvi knygas „Nuo rato iki greičio rekordų“ (III ir IV leidinius).
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6. DALYVIAI, AUTOMOBILIAI, GRUPĖS, KLASĖS
6.1.Varžybų dalyviai, Sporto Senjorai skirstomi į 1-6 grupes:
1 grupė. Sporto Senjorai – meistrai
I klasė nuo 50 iki 60 metų imtinai
II klasė nuo 61 iki 70 metų imtinai
III klasė nuo 71 iki 75 metų imtinai
IV klasė nuo 76 iki 80 metų imtinai
V klasė nuo 81 iki 90 metų imtinai.
2 grupė. Sporto Senjorai – teisėjai
I klasė nuo 50 iki 60 metų imtinai
II klasė nuo 61 iki 70 metų imtinai
III klasė nuo 71 iki 75 metų imtinai

IV klasė nuo 76 iki 80 metų imtinai
V klasė nuo 81 iki 90 metų imtinai.
3 grupė. Automobilių klubų nariai
4 grupė. Rėmėjai
5 grupė. Moterų - Sporto Senjorių (jei registracijos metu bus pateiktos dalyvių paraiškos).
6 grupė. Jaunimo grupė.
6.2.1-6 grupių dalyviams vykdoma komandinė tarmiestinė įskaita. Komandinė įskaita
skaičiuojama sumuojant trijų geriausių to miesto dalyvių rezultatus.
6.3.Papildomai bus vykdomos asmeninės slalomo varžybos Svečių grupių dalyviams.
Svečių grupės dalyviai skirstomi į klases:
FWD (priekiniais ratais varomi lengvieji automobiliai);
RWD ( galiniais ratais varomi lengvieji automobiliai);
AWD ( visais ratais varomi lengvieji automobiliai);
Jaunimo (su dalyviu iki 14 metų privalo važiuoti atsakingas asmuo).
Moterų (autombiliai pagal kubatūrą ir galingumą neskirstomi).
6.4. Automobilių padangos – serijinės gamybos, atitinkančios LR kelių eismo taisyklių /KET/
reikalavimus, galimos ir restauruotos. Draudžiama naudoti sportinės paskirties ir dygliuotas
padangas.
6.5. Ant vairo rato draudžiama tvirtinti įtaisus vairavimui palengvinti.
6.6. Rekomenduojami šalmai, pritaikyti auto-moto sporto varžyboms.
7. STARTINIAI MOKESČIAI, ATSAKOMYBĖ
7.1. Dalyvio startinis mokestis mokamas registracijos metu 2016 m. balandžio 3 d.
1-6 grupės dalyviams taikomas 15 EUR startinis mokestis, Svečiams 20 Eur mokestis.
7.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos sportininkai patyrė treniruočių metu.
7.3.Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė varžybų metu tenka tiesioginiam
kaltininkui.
7.4. Organizatorius pasilieka sau teisę neleisti dalyvauti varžybose, vairuotojams neatitinkantiems
kvalifikacinių atskyrių ir šių nuostatų reikalavimų.
8. VAŽIAVIMŲ TVARKA
8.1. Kiekvienam 1-5 grupės dalyviui skiriama po vieną važiavimą, organizatoriaus suteiktais
automobiliais: Volga, Moskvish, VAZ ar kitos markės.
8.2. 1-5 grupės dalyvių Starto tvarka:
1.
2 grupė
V klasė nuo 81 iki 90 metų imtinai
2.
1 grupė
V klasė nuo 81 iki 90 metų imtinai
3.
2 grupė
IV klasė nuo 76 iki 80 metų imtinai.
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4.
1 grupė
IV klasė nuo 76 iki 80 metų imtinai.
5.
2 grupė
III klasė nuo 71 iki 75 metų imtinai
6.
1 grupė
III klasė nuo 71 iki 75 metų imtinai
7.
2 grupė
II klasė nuo 61 iki 70 metų imtinai
8.
1 grupė
II klasė nuo 61 iki 70 metų imtinai
9.
2 grupė
I klasė nuo 50 iki 60 metų imtinai
10.
1 grupė
I klasė nuo 50 iki 60 metų imtinai
11.
4 grupė
Rėmėjai
11.
5 grupė
Moterų-Sporto Senjorių
12.
6 grupė
Jaunimo
8.3. Svečių grupės dalyviai startuoja laisva tvarka.
8.4. Svečių grupės dalyviams skiriama po du važiavimus nuosavais automobiliais. Įskaitiniu
varžybų rezultatau tampa geriausias važiavo rezultatas.
8.5.Trasos schema bus publikuojama varžybų vietoje.
8.6. Zonose iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val.
9. BAUDOS
9.1. stovelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis (b.s.),
9.2 “bazės” neįvykdymas finiše – 5 b.s., piktybinis bazės nevykdymas – komisaro sprendimu.
9.3. važiavimas ne pagal schemą – skaičiuojamas to važiavimo blogiausias rezultatas + 10 b.s.
toje grupės klasėje.
9.4. Važybų dalyvio nesportiškas elgesys varžybų vadovo-komisaro baudžiamas pagal LASK 152
str.
10. APDOVANOJIMAS
10.1. 1-5 grupių dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami organizatoriaus
įsteigtais prizais (taurėmis, medaliais, diplomais), užėmę 4-10 vietas – apdovanojami
dilpomais ir dovanomis.
10.2. Komandos, I-III vietos nugalėtojos apdovanojamos organizatoriaus įsteigtais prizais ir
diplomais, užėmę 4-6 vietas- diplomais.
10.3. Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.
Suderinta:

Paruošta ir patvirtinta:

LASF generalinė sekretorė
Renata Burbulienė
___________________

Lietuvos Porsche klubo
direktorius Justinas Sipavičius___________

LASF Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas
Gintautas Firantas ___________________

Lietuvos automobilių klubo prezidentas
Rolandas Dovidaitis ___________________

LASF Sporto Senjorų komiteto pirmininkas
Evaldas Torrau ___________________

LASF teisėjų komiteto pirmininkas
Šarūnas Liesis ______________________
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