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2016 m. „ENEOS 1000 KM LENKTYNĖS“ 
 

VARŽYBŲ PROGRAMA 
2016 liepos 20-23 d., Palanga 

 
Lenktynės vykdomos vadovaujantis sekančiais normatyviniais dokumentais: FIA Tarptautiniu Sporto Kodeksu ir jo 

priedais, Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu, LASF Etikos ir Drausmės Kodeksu, Lietuvos Automobilių Sporto 

Varžybų Organizavimo ir Vykdymo Taisyklėmis, „ENEOS 1000km Lenktynių Taisyklėmis“, priedais ir biuleteniais, 

šiais Papildomais Nuostatais. 

Vieta ir data: Lenktynės vykdomos šalia Palangos miesto įrengtoje laikinoje lenktynių trasoje, 2016 liepos 20-23 d. 

Paraiškų priėmimo pradžia: 2015.12.07 

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2016.06.30 (17.00 val.)  

Padavusių paraiškas dalyvių preliminaraus sąrašo publikavimas: 

Oficiali skelbimų lenta pagal trasos schemą 2016.07.20 (19.00 val.) ir www.racing.lt 

Administracinė komisija: Palangos stadiono automobilių stovėjimo aikštelė (Dariaus ir Girėno g.), 2016.07.20 nuo 

13.00 – 18.00 val. Kiekvienai komandai bus paskirtas laikas atskiru biuleteniu. 

Techninė komisija: Palangos stadiono automobilių stovėjimo aikštelė (Dariaus ir Girėno g.), 2016.07.20 nuo   

13.00 – 18.00 val. Kiekvienai komandai bus paskirtas laikas atskiru biuleteniu. 

Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas: Lenktynių klubas šalia lenktynių trasos 2016.07.20 nuo 19.00 – 20.00 val. 

Pirmasis SKK posėdis: 2016.07.21 (09.00 val.) 

Lenktynių startas: 2016.07.23 (12.00 val.) 

Techninė komisija po kvalifikacinių važiavimų ir lenktynių: 

Po kvalifikacinių važiavimų – 20 minučių automobiliai laikomi uždarame parke (ORLEN degalinė šalia trasos), po 

lenktynių – starto-finišo vietoje, jei techninis komisaras nenurodo kitaip 

Preliminarinių rezultatų paskelbimas: 

Oficiali skelbimų lenta per 20min. po kiekvieno finišo 

Oficialių rezultatų tvirtinimas ir paskelbimas: 

Baigiamasis SKK posėdis 2016.07.23 ir www.racing.lt 

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas: 

Ant scenos šalia lenktynių trasos 2016.07.23 (po lenktynių finišo) 

Oficialus varžybų tablo: 

Oficiali skelbimų lenta trasoje, nurodyta trasos schemoje 

Vadovavimo lenktynėms vieta: 

Lenktynių valdymo centras šalia išvažiavimo iš Pitlane 

Oficialūs asmenys: 

SKK pirmininkas Gražvydas Smetonis +370 687 56218 

http://www.racing.lt/
http://www.racing.lt/
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Sporto komisaras Darius Matulis +370 687 55282 
Sporto komisaras Artūras Gailius +370 655 72900 
Varžybų vadovas Marius Mikuševičius +370 652 20584 
Techninis komisaras Raul Koov +372 513 7561 
Varžybų vyr. sekretorius Rasa Jakienė +370 686 85146 
Teisėjas ryšiams su dalyviais Vaiva Šlėderienė +370 614 88014 
Varžybų vyr. gydytojas B.P.  
Kiti oficialūs asmenys ir teisėjai pagal atskirai tvirtinamą sąrašą  
 

2016 m. „ENEOS 1000 KM LENKTYNĖS“ 
 

PAPILDOMI NUOSTATAI 
2016 liepos 20-23 d., Palanga 

 
TAISYKLĖS 
Oficialus papildomų nuostatų tekstas yra lietuvių kalba. Oficiali lenktynių kalba – lietuvių. Kilus ginčams dėl 
interpretavimo, tik tekstas lietuvių kalba laikomas oficialiu autentišku tekstu. Taisyklių vertimas į kitas kalbas yra 
tik informatyvaus pobūdžio ir nėra šių taisyklių dalis. 
 
1. ORGANIZACIJA 
 
Lenktynės vykdomos vadovaujantis sekančiais normatyviniais dokumentais: 

- FIA Tarptautiniu Sporto Kodeksu ir jo priedais, 
- Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu, 
- LASF Etikos ir Drausmės Kodeksu, 
- Lietuvos Automobilių Sporto Varžybų Organizavimo ir Vykdymo Taisyklėmis, 
- „ENEOS 1000km Lenktynių Taisyklėmis“, priedais ir biuleteniais, 
- šiais Papildomais Nuostatais 

 
Lenktynių pavadinimas: 2016 metų „ENEOS 1000km lenktynės“ 
Lenktynių statusas: tai oficialios, klasifikuojamos automobilių sporto varžybos, įtrauktos į pagrindinį LASF sporto 
varžybų kalendorių 
 
1.1. ORGANIZATORIUS 
 
Pavadinimas: VŠĮ Promo Events  
Adresas: Baltupio g. 167C, Vilnius, Lietuva  
Telefonas: +370 5 2757985  
E-mail: info@racing.lt  
Web: www.racing.lt  
 
1.2. ORGANIZACINIS KOMITETAS 
 
Trasa, Aptarnavimo tarnybos, Paddock, Pitlane Martynas Tankevičius +370 698 52931 martynas@racing.lt 
Organizatoriaus sekretoriatas Ernesta Mikėnienė +370 69380495 ernesta@racing.lt 
  +370 5 2757985 info@racing.lt 
 
1.3. OFICIALŪS ASMENYS 
 
SKK pirmininkas Gražvydas Smetonis +370 687 56218 

file://///192.168.1.100/aaa_adokumentai/2015%20renginiai/1000%20km%202015/Taisykles/papildomi%20nuostatai/info@racing.lt
http://www.racing.lt/
mailto:martynas@racing.lt
mailto:ernesta@racing.lt
mailto:info@racing.lt
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Sporto komisaras Darius Matulis +370 687 55282 
Sporto komisaras Artūras Gailius +370 655 72900 
Varžybų vadovas Marius Mikuševičius +370 652 20584 
Techninis komisaras Raul Koov +372 513 7561 
Varžybų vyr. sekretorius Rasa Jakienė +370 686 85146 
Teisėjas ryšiams su dalyviais Vaiva Šlėderienė +370 614 88014 
Varžybų vyr. gydytojas B.P.  
Kiti oficialūs asmenys ir teisėjai pagal atskirai tvirtinamą sąrašą  
 
2. VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA 
 
Trasa: laikinai įrengta lenktynių trasa šalia Palangos miesto 
GPS: 55.907074, 21.106012 
Trasos ilgis: 2,682km 
Važiavimo kryptis: prieš laikrodžio rodyklę 
Ratų skaičius: 373 ratai 
Lenktynių distancija: 1000km 
Laiko limitas: maks. 10 val. 
Pirmoji starto vieta („Pole“) pozicija: kairėje 
Automobilių skaičius trasoje: maks. 50, nebent SKK nuspręstų kitaip.  
Starto pobūdis: iš eigos (pagal LASK 91 str.) 
Starto tvarka: pagal Super Pole ir kvalifikacinio važiavimo rezultatus 
 
3. KLASĖS IR ĮSKAITOS 
 
Varžybose vedama „ENEOS 1000km lenktynių“ „Bendra“ įskaita ir „A1600“, „A2000“, „A3000“, „A3000+“, „GT“, 
„X1“ ir „D“ atskirose klasėse. 
 
4. DALYVIAI, PARAIŠKOS 
 
4.1. „ENEOS 1000km lenktynėse“, gali dalyvauti visi Pareiškėjai ir Vairuotojai turintys galiojančias LASF arba kitos 
ES (Europos Sąjungos) šalies arba FIA nurodytos šalies ASF išduotą, atitinkamos kategorijos, licenciją. 
4.2. Maksimalus dalyvių skaičius neribojamas. 
4.3. Privalomos išankstinės paraiškos, turi pasiekti Organizatorių ne vėliau, nei 2016.06.30 (17.00val.). Išimtiniu 
atveju organizatorius gali pratęsti paraiškų priėmimą. 
4.4. Pateikdamas paraišką Pareiškėjas patvirtina kad: 1) Visi su juo susiję asmenys žino, supranta ir laikysis visų 
varžybas reglamentuojančių dokumentų bei teisėjų nurodymų, 2) Automobilis atitinka savo klasės techninius 
reikalavimus, 3) Atsako už chronometravimo daviklio sugadinimą ar praradimą (vertė 300-EUR), 4) Sutinka, kad 
galutinė instancija sprendžianti ginčus automobilių sporte yra LASF Apeliacinis teismas.  
 
5. STARTINIS MOKESTIS 
 
Pagal 2016 metų „ENEOS 1000km lenktynių Taisyklių 20 straipsnį 
 
6. PAPILDOMI MOKESČIAI 
 
6.1. Depozitas už chronometravimo daviklius turi būti sumokėtas pateikiant paraišką. Depozito dydis yra 150 EUR. 
Depozitas yra negrąžinamas, jei daviklis yra sugadintas arba per vieną valandą po lenktynių finišo negražintas 
organizatoriaus atsakingam asmeniui.  
6.2. Registracijos metu kiekviena komanda moka 50 EUR „švaros ir tvarkos“ depozitą. Šis depozitas grąžinamas, jei 
organizatoriaus atsakingas asmuo patvirtins, kad komanda visas savo užimtas zonas po varžybų paliko švarias ir 
tvarkingas. Vietų pridavimo tvarka aprašyta „Naudingoje informacijoje dalyviams“.  
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6.3. Depozitai grąžinami organizatoriaus biure Vilniuje nuo š.m. rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 8 d., arba pavedimu. 
 
7. DRAUDIMAS  
 
Varžybos yra apdraustos Renginio organizatoriaus civilinės atsakomybės draudimu. 
Draudimo bendrovė: UAB ERGO Lietuva 
Poliso Nr. : 710-662-100217  
 
8. CHRONOMETRAVIMAS 
 
8.1. Chronometravimo davikliai bus montuojami automobiliuose pirmosios techninės komisijos metu.  Pareiškėjai 
ir lenktynininkai yra patys atsakingi už tai, kad chronometravimo daviklis būtų sumontuotas laiku ir vietoje, todėl 
turi būti pasiruošę suteikti visą reikalingą pagalbą personalui. Kiekvienas automobilis privalo turėti 
chronometravimo daviklio tvirtinimo laikiklį. Neturint laikiklio, jį bus galimybė įsigyti už papildomą mokestį 
techninės komisijos metu pas chronometruotojus. 
8.2. Specialus laikiklis laiko matavimo prietaisui ant automobilio tinkamoje vietoje turi būti sumontuotas prieš 
automobilį pateikiant techninei komisijai. 
8.3. Visi automobiliai visų važiavimų metu (treniruotė, kvalifikacija ir lenktynės) privalo būti su Organizatoriaus 
chronometravimo davikliais (timing transponders).  
 
9. SUPER POLE (TOP 10) KVALIFIKACIJA 
 
Po kvalifikacijos, geriausią vieno rato laiką pasiekusios komandos automobilis (pirmos 10) patenka į „Super Pole 
(Top 10)“ kvalifikacinį važiavimą. Visi ankstesnės kvalifikacijos rezultatai yra anuliuojami. Startinė pozicija  
nustatoma pagal pasiektą geriausią vieno rato įveikimo laiką „Super Pole (Top 10)“ kvalifikaciniame važiavime. 
Visų kitų dalyvių (nuo 11 pozicijos), nepatekusių į „Super Pole (Top 10)“ kvalifikacinį važiavimą,  startinė pozicija 
nustatoma pagal kvalifikacijoje pasiektą geriausią vieno rato įveikimo laiką. 
 
10. REKLAMA 
 
Pagal „ENEOS 1000km lenktynių Taisyklių 49 – 57  straipsnius ir Papildomų Nuostatų Priedą Nr.4 
 
11. LEIDIMAI 
 
10.1. Visi asmenys, nesvarbu kaip susiję su automobiliu, dalyvaujančiu Lenktynėse, esantys trasos plane 
pažymėtose teritorijose privalo nešioti galiojančius leidimus su įrašytu komandos pavadinimu. Pažeidus šiuos 
reikalavimus, komandai (Pareiškėjui) skiriama 150 EUR  bauda.  
10.2. Organizatoriaus išduoti leidimai automobiliams suteikia teisę važiuoti į tam tikras leidimuose nurodytas 
stovėjimo aikšteles. Leidimas privalo būti ant automobilio priekinio stiklo su įrašytu automobilio valstybiniu 
numeriu, kontaktiniu telefonu ir komandos pavadinimu. Pažeidus šį punktą pareiškėjui skiriama 150 EUR bauda.  
10.3. Jei automobilis paliekamas ne leidime nurodytoje parkavimo zonoje, pareiškėjui skiriama 150 EUR bauda ir 
leidimas konfiskuojamas.  
10.4. Organizatoriaus išduoti leidimai yra vieninteliai galiojantys. Už leidimo perdavimą kitam asmeniui skiriama 
150 EUR  bauda ir leidimas konfiskuojamas.  
10.5. Leidimų kiekiai nurodomi atskiru Organizatoriaus biuleteniu.  
10.6. Leidimų kontrolę Pitlane ir Paddock zonose vykdo paskirti teisėjai ir apsaugos pareigūnai. Teisėjų sprendimai 
dėl 10.1-10.5 punktų pažeidimo yra neskundžiami. Bauda skiriama SKK sprendimu. 
 
12. KITI PRANEŠIMAI IR REIKALAVIMAI 
12.1. DEGALAI 
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Su „Orlen Lietuva“ degaline už kurą   „ENEOS 1000 km lenktynių“ metu galima atsiskaityti  grynais, debetinėmis ar 
kreditinėmis mokėjimo kortelėmis. 
Rekomenduojama visiems dalyviams pasirašyti debetines arba kreditines degalų pirkimo sutartis tiesiogiai su AB 
"Ventus-nafta". 
Žinant savo įmonės pirkimo-pardavimo sutarties numerį, bus galima atsikaityti grynais "Orlen Lietuva" degalinėje. 
Debetinei degalų pirkimo sutarčiai pasirašyti reikės įmonės registracijos pažymėjimo kopijos bei užpildytos 
kortelių anketos, kreditinei - papildomai reikės balanso bei pelno-nuostolio ataskaitos kopijų už paskutinį 
laikotarpį. 
 
Kontaktinis asmuo:  
Rytis Pulkauninkas, Pardavimų vadybininkas 
AB "Ventus-Nafta", J. Jasinskio g. 16B, Vilnius,  
Tel. +370 5 2546816, fax. +370 5 2546817, mob. +370 686 00979,  
e-mail: rytis.pulkauninkas@ventus.lt 
 
12.2. REZULTATŲ TRANSLIAVIMAS 
 
Vykdoma vietiniu kompiuteriniu tinklu (WLAN). Komandoms bus duotos prisijungimo instrukcijos 
 
12.3. „NAUDINGA INFORMACIJA DALYVIAMS“ 
 
 „Naudinga informacija dalyviams“ yra neatskiriama šių papildomų nuostatų dalis. Minėtas dokumentas gali būti 
organizatoriaus keičiamas bet kuriuo metu. Apie bet kokius dokumento pakeitimus komandos bus informuojamos 
interneto puslapyje www.racing.lt arba lenktynių susirinkimų (brifingų) metu 
 
12.4. IŠVAŽIAVIMAS IŠ PITLANE IR KURO UŽPYLIMO ZONOS 
12.4.1. Išvažiuojant iš Pitlane ar Kuro užpylimo zonos (Orlen Lietuva degalinės) į lenktynių trasą, draudžiama 
užvažiuoti ar kirsti juostą (nurodoma brifingo metu), skiriančią trasą ir išvažiavimą iš šių zonų. Už šio reikalavimo 
pažeidimą skiriamos sekančios baudos:  
a) Treniruočių ir Kvalifikacijos metu – 100 EUR 
b) Lenktynių metu – 10 sek. STOP&GO 

12.4.2. Išvažiuojant iš Pitlane į lenktynių trasą visi automobiliai gali būti stabdomi saugumo sumetimais, 
priklausomai nuo situacijos trasoje. Sprendimą dėl automobilio išleidimo į trasą priima išleidimo fakto teisėjas 
 
12.5. BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI 
12.5.1. Super Sprinto Vytauto g. dalyviai privalo važiuoti užsisegę saugos diržus ir su šalmais. Varžybų vadovas gali 
skirti 100 EUR  baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.  
12.5.2. Lenktynių parado Palangos mieste dalyviai  privalo važiuoti užsisegę saugos diržus. Varžybų vadovas gali 
skirti 100 EUR baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį. 
12.5.3. Kiekviena komanda Pitlane ir Kuro užpylimo zonoje turi turėti ne mažesnį nei 5 kg gesintuvą su milteliniu 
užpildu, atitinkančiu kuro gesinimo reikalavimus. Gesintuvas turi būti laikomas matomoje ir gerai prieinamoje 
vietoje (rekomenduojama – ties išėjimu į remonto juostą). 
12.5.4. Kiekviena komanda automobilio aptarnavimo vietoje turi turėti pakankamą kiekį absorbento, skirto 
išsiliejusio kuro ir techninių skysčių surinkimui. Dalyvių parke vykdant remonto darbus, po kiekvienu automobiliu 
turi būti patiestas ne mažiau kaip 4x4 m dydžio patiesalas, neleidžiantis skysčiams susigerti į žemę ar nutekėti. 
 
12.6. EKIPIRUOTĖ 
12.6.1. Kuro užpylimo metu automobilį aptarnaujantiems mechanikams privaloma vilkėti ir naudoti sekančią 
ekipiruotę: 

- nedegančius: kombinezoną, pošalmį, 
- batus aukštais aulais, apsaugines pirštines, 
- apsauginius akinius, 

mailto:rytis.pulkauninkas@ventus.lt
http://www.racing.lt/
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Rekomenduojama FIA homologuota aukščiau paminėta ekipiruotė. Pitlane dirbantiems mechanikams šie 
reikalavimai nėra privalomi, jiems galioja taisyklėse nurodyti reikalavimai 
12.6.2. Vairuotojai patys atsako už tai, kad būtų naudojama ekipiruotė ir kitos saugumo priemonės tik su 
galiojančia FIA homologacija tarptautinėms lenktynėms. Atvykus į techninę komisiją su netinkama ekipiruote, ji 
bus paimta ir atiduota vairuotojui tik pasibaigus lenktynėms. Visiems dalyviams privaloma naudoti galvos ir kaklo 
apsaugos FIA homologuotą sistemą FHR / HANS / Hybrid.  
 
13. BAUDOS, PROTESTAI IR APELIACIJOS 
 
13.1. Baudos skiriamos vadovaujantis „ENEOS 1000km lenktynių“ Taisyklėmis ir Lietuvos automobilių sporto 
kodeksu. 
13.2. Protestai paduodami pagal LASK XII straipsnio 171-179 punktų reikalavimus. Teisę protestuoti turi tik 
Pareiškėjas arba jo atstovas (LASK 171 str.). Protestai, kilę varžybų metu, pateikiami varžybų vadovui su protesto 
mokesčiu kuris sudaro 150 EUR , techniniai protestai, jei techninis komisaras patvirtina automobilio ardymo 
reikalingumą – 450 EUR. Jei laikinai nėra varžybų vadovo, protestas įteikiamas bet kuriam iš Sporto komisarų 
(LASK 173 str.). Protestų padavimo laikas nusakomas (LASK 174 str.). 
13.3. Apeliacijos pateikimo mokestis nustatytas LASF –580 EUR. 
 
14. APDOVANOJIMAI 
 
14.1. Komandos nugalėtojos (1, 2 ir 3 vietos) bendroje įskaitoje ir kiekvienoje klasėse apdovanojamos 
Organizatoriaus taurėmis. 
14.2.  Už greičiausią varžybų ratą komanda yra apdovanojama Lietuvos automobilių sporto federacijos įsteigta 
taure. 
14.3. Komandos vadovas ir Vairuotojai, užėmę prizines vietas, į apdovanojimo ceremonijos vietą (scena šalia 
trasos) privalo prisistatyti per 5 minutes nuo automobilio sustojimo finišo vietoje. Neįvykdžius šio reikalavimo, 
pareiškėjui skiriama 900 EUR, o kiekvienam vairuotojui – 300 EUR bauda ir neįteikiamos apdovanojimo taurės. 
14.4. Visų prizininkų dalyvavimas apdovanojimo ceremonijoje yra privalomas. Vairuotojai apdovanojimo 
ceremonijoje privalo vilkėti sportinius kombinezonus.  
 
15. PRIEDAI 
 
Priedas Nr.1 Tvarkaraštis 
Priedas Nr.2 Trasos schema 
Priedas Nr.3 Daviklio tvirtinimo schema 
Priedas Nr.4 Privalomos reklamos schema 
Priedas Nr.5 Naudinga informacija dalyviams 
 

      
PARUOŠTA :      
Varžybų Organizatorius     
VŠĮ Promo Events     
      

      
SUDERINTA :      
LASF žiedo komiteto pirmininkas LASF teisėjų komiteto pirmininkas LASF generalinė sekretorė 
Rimvydas Agurkis Šarūnas Liesis Renata Burbulienė 
Data: Data: Data: 
      

      

 
 


