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2016m. AUTOMOBILIŲ MINI ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ  IV ETAPAS 
VARŽYBŲ PROGRAMA 

2016m. liepos mėn.  29/30 d. 
 

Lenktynės vykdomos vadovaujantis Tarptautiniu FIA Sporto Kodeksu, Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu, 
Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, Varžybų organizavimo sutartimi Nr. VOS 
2016/ 41  , 2016m. Automobilių mini žiedinių lenktynių taisyklėmis, šiais Papildomais Nuostatais. 
Lenktynės vykdomos Kazlų Rūdos aerodrome. 
Paraiškų priėmimo pradžia: 2016.07.01 d. 
Paraiškų priėmimo pabaiga: 2016.07.27 d. 17.00 val. Po šio termino paduotoms paraiškoms bus taikomas padidintas 
startinis mokestis. 
Padavusių paraiškas dalyvių sąrašo publikavimas: 
Oficiali skelbimų lenta pagal trasos schemą 2016.07.30. 8 val. ir www.miniziedas.lt 
Laisvos treniruotės: liepos mėn. 29 d. nuo 12 iki 18 val.. (startinis 20 €.),  
Registracija: sekretoriatas šalia lenktynių trasos - 2016.07.30 d. nuo 7.30 iki 9.45 val. pagal www.miniziedas.lt!
paskelbtą grafiką. 
Techninė komisija: Paddock zona (techninės komisijos vieta nurodyta trasos schemoje ) 2016.07.30 d. 7.30 - 10.00 
val. pagal www.miniziedas.lt!paskelbtą grafiką. 
Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas: Prie apdovanojimų pakilos 2016.07.30 d. 10.00 – 10.10 val. 
I lenktynių startas: 2016.07.30 d. 12 val. (pagal tvarkaraštyje nurodytą eiliškumą). 
Techninė komisija po kvalifikacinių važiavimų ir lenktynių: 
Po kvalifikacijos ir kiekvienų lenktynių – 20 minučių automobiliai laikomi uždarame parke (ParcFerme) – pagal trasos 
schemą, jei techninis komisaras nenurodo kitaip. 
Lenktynių preliminarinių rezultatų paskelbimas: 
Oficiali skelbimų lenta per 20 min. po kiekvieno finišo. 
Lenktynių rezultatų tvirtinimas ir paskelbimas: 
Lietuvos automobilių sporto federacija 2016.08.01 d. (www.lasf.lt; www.miniziedas.lt). 
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas: 
Apdovanojimų pakyla lenktynių trasoje 2016.07.30 d. (pagal tvarkaraštį).  
Oficialus varžybų tablo: 
Oficiali skelbimų lenta trasoje, nurodyta trasos schemoje. 
Vadovavimo lenktynėms vieta: 
Palapinė šalia starto vietos. 
 
 
 
 
 
 
TVIRTINU:  
LASF žiedo komiteto pirmininkas ______________ Rimvydas Agurkis 2016 m. _______________ 
  



2016 m. AUTOMOBILIŲ MINI ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ IV  ETAPAS 
PAPILDOMI NUOSTATAI 
2016 m. liepos mėn. 29/30 d. 

 
I. ORGANIZACIJA 

Lenktynių pavadinimas: 2016 m. Automobilių  mini žiedinių lenktynių IV etapas. 
Lenktynių organizatorius: Kauno M.Šalčiaus sporto klubas, į/k 293044950, adresas Gėlių rato g. 7-3, Kaunas, tel. nr. 
(Remigijus Venys 869818012). 
Lenktynės  pravedamos vadovaujantis:  

• FIA Tarptautiniu Sporto Kodeksu / toliau tekste TSK/ ir jo priedais; 
• LASF išleistu Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu /toliau tekste - LASK/;  
• Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; 
• 2016 m. Automobilių  mini žiedinių lenktynių taisyklėmis ir  jų priedais; 
• 2016 m. techniniais reikalavimais automobiliams dalyvaujantiems  mini žiedinėse lenktynėse ir jų priedais 

(išaiškinimais); 
• Varžybų organizavimo sutartimi Nr. VOS 2016/     ; 
• šiais etapo Papildomais nuostatais. 

Oficialūs asmenys: 
Varžybų vyr. komisaras  Algis Bilevičius 
Varžybų vadovas:   Remigijus Bilevičius (867162265) 
Varžybų komisaras:  Remigijus Venys (869818012) 
Varžybų vadovo pavaduotojas: Evaldas Vilimaitis (862073621) 
Vyr. sekretorius  Artūras Šileikis (861328703) 
Vyr. laikininkas  Artūras Šileikis  (861328703) 
Trasos saugos komisaras:  Algis Bilevičius   
Ratų skaičiuotoja  Edita Aleksandrovaitė 
Techninis komisaras:   Algirdas Gricius (868744947)  
Tesėja ryšiam su dalyviais  Kristina Jaseliūnienė (865396060) 
Kiti oficialūs asmenys ir teisėjai – pagal atskirai tvirtinamą sąrašą. 
 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

II. VARŽYBŲ STATUSAS 
Oficialios, klasifikuojamos „C“ lygos automobilių sporto varžybos, neitrauktos į pagrindinį LASF sporto kalendorių. 

III. VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA 
Lenktynių distancija: 54 km. 
Vieno trasos rato ilgis: 3000 m. 
Bendras lenktynių ratų skaičius: 18 ratų (2 važiavimai: 1-asis važiavimas 8 ratai; 2-asis važiavimas 10 ratai). 
Važiavimo kryptis: pagal laikrodžio rodyklę. 
Kelio danga: betonas. 
Lenktynių važiavimų skaičius: po du kiekvienai klasei. 
Starto pobūdis - iš vietos. 
Kvalifikacija – trys „greiti“ ratai. 

IV. AUTOMOBILIAI IR ĮSKAITOS 
Varžybose vedama Lietuvos automobilių žiedinių  lenktynių pirmenybių įskaita „A2000“,„E2000“, „A3000“,„RWD“, 
„Open“ klasėse ir komandinė įskaita. Istorinių automobilių klasės: VAZ-1300, VAZ-1600, VAZ-laisva (istorinių 
automobilių klasės vadovaujasi LV(rusų, anglų kalba) VAZ klasių techniniais reikalavimais ir Tech. reikalavimų 
priedais-išaiškinimais (lietuvių kalba). 

V. DALYVIAI , PARAIŠKOS 
Automobilių  mini žiedinėse lenktynėse , gali dalyvauti vairuotojai ir pareiškėjai, turintys galiojančias LASF arba 
kitos šalies ASF išduotas E, D, DJ, D2, R, B, C vairuotojų licencijas, taip pat varžybų vietoje įsigytomis E kategorijos 
vienkartinėmis licencijomis.    
Užsienio pareiškėjai, privalo turėti Tarptautinio Sporto Kodekso ir LASK 2.3.8.  straipsnyje nurodytą sutikimą. 
Maksimalus dalyvių skaičius neribojamas. 
Asmeninės paraiškos: 
Privalomos išankstinės paraiškos, kurios turi pasiekti Organizatorių ne vėliau, nei 2016.07.27 d. 17.00 val. Po šio 
termino pateikusiems paraiškas, startinis mokestis gali būti didinamas. 
Komandinės paraiškos: 



Komandinė paraiška pateikiama sekretoriatui ne vėliau kaip iki etapo administracinės komisijos darbo pabaigos. 
Išankstinės paraiškos priimamos el. paštu: miniziedas@gmail.com .  
Jei paraiška pasiųsta faksu ar elektroniniu paštu, originalas turi būti pateikiamas sekretoriatui registracijos metu. 
Pateikdamas paraišką (išankstinę ar registracijos metu) Pareiškėjas patvirtina kad: 1) visi su juo susiję asmenys, 
dalyvaujantys varžybose, laikysis varžybų taisyklių, 2) automobilis atitinka savo klasės techninius reikalavimus, 3) 
prisiima civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.  

VI. STARTINIAI MOKESČIAI IR DRAUDIMAS 
Dalyvio startinis mokestis: 
Pateikus paraišką iki 2016.07.27 dienos 17val. - 100€ . ( E2000 klasė– 80 €) 
Pateikus paraišką po 2016.07.27 dienos 17val. – 130 € . ( E2000 klasė– 110 €) 
Tam pačiam dalyviui startuojant dvejose klasėse tuo pačiu automobiliu, startinis už antrą klasę mažinamas 30 €. 
Komandos registracijos mokestis – 15 € (komandos gali sumokėti komandinį startinį mokestį už visą sezoną). 
Mokesčiai mokami iš anksto pavedimu į organizatoriaus sąskaitą arba grynais į organizatoriaus kasą iki registracijos 
pradžios. 
Mokant pavedimu: 
Gavėjas  Kauno M.Šalčiaus sporto klubas 
Įmonės kodas  293044950 
Bankas  AB SEB  bankas Banko kodas - 70440 
Gavėjo a/s  LT78 7044 0600 0692 0905 
Mokėjimo paskirtis: Mini žiedinių lenktynių  dalyvio I etapo Vardas Pavardė startinis mokestis.  
Organizatorius turi teisę sumažinti startinį mokestį arba visai nuo jo atleisti personaliai pakviestus lenktynininkus. 
Varžybos yra apdraustos bendrosios civilinės atsakomybės draudimu.  

VII. REKLAMA  
Organizatoriaus reklama privaloma ( Priedas Nr.1). 
VIII. KITI PRANEŠIMAI IR REIKALAVIMAI 

Visi kvalifikacijos, treniruočių ir  lenktynių rezultatai talpinami oficialioje skelbimų lentoje. Visi oficialūs varžybų 
vadovo sprendimai ir pranešimai, įsigalioja iš karto, kai tik jie pasirašyti iškabinami oficialioje skelbimų lentoje.  
Paddock leidžiama parkuoti tik Organizatorių leidimus turinčius automobilius. Vietos Paddocke iš anksto 
nerezervuojamos, dalyviams vietos bus paskirtos pagal jų atvykimo tvarką ir organizatoriaus nurodymus. 
Visų treniruočių, kvalifikacinių važiavimų, pertraukų tarp važiavimų ir Lenktynių metu Pitlane greitojoje juostoje 
automobilių judėjimo greitis ne didesnis kaip 40 km/h. 
Vairuotojai, Pitlane viršiję leistiną greitį daugiau kaip ar lygiai 5 km/h yra baudžiami: 
• treniruočių, kvalifikacinių važiavimų ir jų pertraukų metu – 30 € už kiekvieną pažeidimo atvejį. Bauda turi būti 

sumokėta iki Lenktynių starto; 
• lenktynių metu – bauda, skiriama varžybų vadovo. 
• vėlavimas į administracinę arba tech. komisiją – bauda 15 €. 
Visų klasių nugalėtojai ir prizininkai privalo dalyvauti lenktynininkų apdovanojime. Nedalyvavusiems – prizai ir 
apdovanojimai nebus įteikiami. 

IX. BAUDOS, PROTESTAI, APELIACIJOS 
Baudos skiriamos vadovaujantis 2016 m. Automobilių mini žiedinių lenktynių taisyklėmis bei Lietuvos automobilių 
sporto kodeksu (LASK). 
Protestai ir apeliacijos paduodami pagal LASK 13 skyriaus straipsnių reikalavimus. Teisę protestuoti turi tik 
pareiškėjas (LASK 13.1.1 str.). Protestai, kilę varžybų metu, pateikiami Varžybų vadovui su protesto mokesčiu, kuris 
sudaro 145 € , (techniniai protestai, jei techninis komisaras patvirtina automobilio ardymo reikalingumą – 435 €). Jei 
laikinai nėra Varžybų vadovo, protestas įteikiamas bet kuriam iš Sporto komisarų (LASK 13.3.2. str.). Protestų 
padavimo laikas nusakomas LASK 13.4. str. 
Apeliacijos padavimo mokestis nustatytas LASF – 580 €. 

X. APDOVANOJIMAS 
Lenktynių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Organizatoriaus taurėmis. Galimi rėmėjų prizai. 
Komandos, užėmusios I – III vietas, apdovanojamos Organizatoriaus taurėmis. Galimi rėmėjų prizai. 
Dalyviai (komandos) nedalyvavę apdovanojimų ceremonijoje praranda teisę į prizus. 
 
SUDERINTA:  
LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė  ............................  Data: 2016. 06.22 
 
 
LASF žiedo komiteto pirmininkas Rimvydas Agurkis  ............................  Data: 2016. 06.22 
 


