
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 liepos 23 – 24 d.   
2016 m. Lietuvos automobilių pravažumo čempionato ir taurės III-asis etapas 

 

Kupiškio Fiesta 4x4 

 

PAPILDOMI NUOSTATAI 
 

TR1; OPEN1; OPEN2 KLASĖMS 
 
 
1. PROGRAMA 
 
PAPILDOMŲ NUOSTATŲ PASKELBIMAS  
Data: 2016 07 05 
 
PARAIŠKOS  
Priėmimo pradžia: 2016 07 05 
Priėmimo pabaiga: 2016 07 22 Laikas: 18:00 
 
Startinis mokestis TR1, OPEN1, OPEN2 klasėms  
Pateikus paraišką nuo 07 05d. iki 07 22 d. - 80 Eur 
Pateikus paraišką varžybų dieną - 120 Eu



Registracija 
 
Registracijos pradžia: 06:00-08:30 (07.23) arba iš vakaro. 
 
EKOLOGINIS MOKESTIS UŽSTATAS - 50 EURŲ. 
 
Startiniai mokesčiai mokami administracinės komisijos metu. 
 
ADMINISTRACINĖ KOMISIJA 
Vieta: Kupiškio raj., Uoginių km. autokroso trasa 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
TECHNINĖ KOMISIJA 
Vieta: Kupiškio raj., Uoginių km. autokroso trasa 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
PIRMASIS SKK (Sporto Komisarų Kolegijos) POSĖDIS 
Vieta: Kupiškio raj., Uoginių km. autokroso trasa 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
DALYVIŲ SUSIRINKIMAS, BRYFINGAS  
TR 1, OPEN1, OPEN2 
Vieta: Kupiškio raj., Uoginių km. autokroso trasa.  
Laikas: 08:30-08:50 (07.23) 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
Dalyvių arba jų atstovų dalyvavimas brifinge privalomas. Jeigu dalyvis arba jo įgaliotas atstovas 
nedalyvavo bryfinge - bauda 15Eur 
 
OFICIALI INFORMACINĖ VARŽYBŲ LENTA 
Vieta: Kupiškio raj.,, Uoginių km. autokroso trasa 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
PIRMOJO AUTOMOBILIO STARTAS  
TR 1, OPEN1, OPEN2 
Vieta: Kupiškio raj.,, Uoginių km. autokroso trasa  
Laikas: 09:00 (07.23) 
09:00 (07.24)  
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
PASKUTINIO AUTOMOBILIO FINIŠAS (visoms 
klasėms)  
Vieta: Kupiškio raj.,, Uoginių km. autokroso trasa.  
Laikas: 19:00 (07.23)  
13:00 (07.24) 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
PRELIMINARIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS 
Vieta: Kupiškio raj.,, Uoginių km. autokroso trasa 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
OFICIALIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS 



Vieta: Kupiškio raj.,, Uoginių km. autokroso trasa 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ APDOVANOJIMAS 
Vieta: Kupiškio raj.,, Uoginių km. autokroso trasa 
Laikas: 15:00 (07.24) 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
EKOLOGINIO MOKESČIO UŽSTATO GRĄŽINIMAS 
Vieta: Kupiškio raj.,, Uoginių km. autokroso trasa 
Koordinatės: 55°53'14.2"N 24°46'32.6"E 
 
 
2  ORGANIZACIJA 
 
2.1 APIBRĖŽIMAS  
2016m. Lietuvos 4x4 automobilių pravažumo čempionato ir taurės III-asis etapas; Varžybos vykdomos 
vadovaujantis:  
· FIA Tarptautiniu Sporto Kodeksu;  
· Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu;   
· Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis (LASVOVT);   
· 2016m. Lietuvos automobilių bekelės sporto varžybų Reglamentu ir Taisyklėmis, jų priedais ir 
techniniais reikalavimais.   
· šiais papildomais nuostatais  
 
2.2 ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA   
 
Organizatorius:  
Visureigių klubas “4x4 Tauragė” 
Beržų g. 42, LT-72302 Tauragė,  
Į/k. 300116901  
Tel: +37068529852 
El. paštas: mikas4x4@yahoo.com 
 
Partneris: 
Visuregių klubas “35 coliai” 
Dvaramiškio g. 19, Aukštupėnai, Kupiškio r. 
JA k. 160328419   
Tel: +37061220895 
El. Paštas: sauliauspaslaugos@gmail.com 
 
2.3 ORGANIZACINIS KOMITETAS   
Pirmininkas: Antanas Venckus – visureigių klubo "4x4 Tauragė" prezidentas 
Nariai: 
 
Naglis Čepelė–Visureigių klubo “35 coliai” narys 
 
Saulius Valiukas – Visureigių klubo “35 coliai” prezidentas 
 
Alvydas Liekis - visureigių klubo "4x4 Tauragė" narys 



 
2.4 OFICIALŪS VARŽYBŲ ASMENYS  
Sporto komisaras Alvydas Liekis +37068529852 
 
Varžybų vyr. sekretorius Juozas Duoba  
Techninis komisaras Deivis Zamalaitis 
Varžybų metu budės GMP ekipažas 
 
2.5 OFICIALIŲ ASMENŲ 
IDENTIFIKACIJA Liemenė  
Varžybų vadovas oranžinė su identifikaciniu užrašu 
Teisėjas geltona su identifikaciniu užrašu 
 
3.  VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA 
 
3.1 BENDRA INFORMACIJA  
Oficialios varžybos. Trasa - žiedas 
Bendras trasos ilgis 4.0 km.  
Specialiųjų ruožų kelio danga durpė, molis,smėlis, pelkė, miško, lauko keliukai. 
 
4.  AUTOMOBILIAI 
 
4.1 Automobiliai skirstomi į klases: TR1, OPEN1, OPEN2 pagal 2016m. Lietuvos 4x4 
automobilių pravažumo sporto čempionato reikalavimus. 
 
5.  PARAIŠKOS, MOKESČIAI, LICENCIJOS 
 
5.1 Dalyvio paraiškos forma skelbiama svetainėje lasf.lt,   
5.2 Teisingai užpildžius paraišką dalyvis gauna patvirtinimą, kad jo paraiška priimta.   
5.3 2016m. Lietuvos 4x4 automobilių pravažumo sporto čempionate gali dalyvauti visi sportininkai, 
turintys galiojančias ne žemesnes, kaip LASF "E" kategorijos ar kitų ASF narių išduotas vairuotojo 
licencijas, varžybų metu galiojantį sportinį draudimą. Licencijas privalo turėti visi ekipažo nariai.   
5.4 Administracinės komisijos metu, pateikę varžybų metu galiojantį sportinį draudimą 1450 Eur 
sumai, dalyviai galės įsigyti vienkartines licencijas. Vienkartinės "E" licencijos kaina 7 Eur, 
vienkartinio draudimo kaina 3 Eur.  
5.5 Pavėlavus į administracinę komisiją, bauda - 15 Eur  
5.6. Organizatorius turi teisę dalinai arba pilnai atleisti dalyvį nuo startinio mokesčio mokėjimo.  
 
6. TECHNINĖ KOMISIJA  
6.1 Dalyvių automobiliai į techninį patikrinimą pristatomi šiuose nuostatuose nurodytu laiku. 
6.2 Privalomos reklamos lipdukai išduodami administracinės komisijos metu.   
6.3 Į techninės komisijos patikrinimą visureigiai pristatomi su pritvirtintais borto numeriais ir 
privalomos reklamos lipdukais.  
6.4 Lipdukai privalo būti užklijuoti taip, kaip nurodyta privalomos reklamos išdėstymo schemoje.   
Jeigu ekipažo privalomos reklamos lipdukų išdėstymas neatitinka privalomos reklamos 
išdėstymo schemoje nurodytos tvarkos, ekipažui startuoti neleidžiama, startinis mokestis – 
negrąžinamas.  
16.5. Naujus lipdukus ekipažas gali įsigyti sekretoriate.  
 
7. REIKALAVIMAI EKIPAŽUI  
 
7.1 Ekipažo saugumo ir ekipiruotės tikrinimas atliekamas techninės komisijos metu.   



7.2 TR1, OPEN1, OPEN2 klasės dalyviai varžybų metu privalo dėvėti oranžinės spalvos liemenes 
su šviesą atspindinčiais elementais ir šalmus. Rekomenduojama naudoti šalmus skirtus raftingui 
- standartas EN 1078, EN 1077 (Europa) arba ASTM 2040 (JAV), kalnų dviračių sportui - 
standartas Snell B 90 (JAV) (standarto duomenys yra vidinėje šalmo dalyje), kalnų slidinikų 
arba ledo ritulininkų šalmus. Taip pat galima naudoti auto ir moto sportui skirtus šalmus. 
Draudžiami statybininkų, dviratininkų ar kiti minkšti šalmai.   
7.3 Važiuojant bendro naudojimo keliais ekipažai privalo laikytis Lietuvos kelių eismo taisyklių.   
7.4 Starto ir finišo metu automobilyje privalo būti visas ekipažas. Esant ne visiems ekipažo nariams 
automobilyje rezultatas gali būti neįtraukiamas į protokolą.  
7.5 Visų varžybų metu visureigis automobilis privalo judėti įsijungęs artimas šviesas, išskyrus 
judėjimą per brastas ir naudojantis gervėmis.   
7.6 Automobilyje privalo būti laisvas vienas 12V elektros lizdas.   
7.7 Visų varžybų metu ekipažas privalo laikytis saugumo reikalavimų. Judančiame automobilyje 
ekipažas privalo užsisegti saugos diržus (išskyrus važiavimą per brastas).   
7.8 Jei paraiškoje deklaruojamas automobilis turi pastovų numerį, paraiškoje jis privalo būti 
nurodytas. Jeigu automobilis neturi nuolatinio startinio numerio, tuomet jam priskiriamas starto 
numeris po paraiškos gavimo patvirtinimo. Kiekvienas dalyvis starto numerį pasigamina pats kaip 
nurodyta 2016 m. 4x4 atviro Lietuvos visureigių bekelės sporto čempionato reglamento 8 
straipsnyje.   
7.9 Visi dalyvio visureigio viduje ir išorėje esantys įrengimai ir daiktai turi būti patikimai pritvirtinti, 
kad nekeltų pavojaus ekipažo nariams, bei aplinkiniams.   
7.10 Varžybų metu ekipažo nariai privalo būti blaivūs ir neapsvaigę nuo kitų svaiginamųjų 
medžiagų, kaip to reikalauja kelių eismo taisyklės. Kilus įtarimui, kad ekipažo narys yra neblaivus, 
organizatoriai pasiūlo jam patikrinti jo blaivumą alkotesteriu. Nustačius girtumą ar vairuotojui 
atsisakius pasitikrinti, organizatoriai neleidžia ekipažui dalyvauti varžybose. Startinis mokestis 
dalyviui negrąžinamas.   
7.11 Dalyvio fotoatžymoms skirtame fotoaparate privaloma nustatyti Lietuvos laiką.   
7.12 Sekretoriatas nepriims fotokortelės duomenų, jeigu fotoaparate nebus nustatytas Lietuvos 
laikas arba kortelėje ras fotonuotraukų, nesusijusių su varžybomis ir / ar įveikta rungtimi.  
7.13 Jeigu dalyvis nepanaikins iš kortelės duomenų, nesusijusių su įveikta rungtimi ir nepristatys į 
sekretoriatą varžybų reikalavimus atitinkančios fotoaparato kortelės, jam visos rungties fotoatžymos 
bus neįskaitytos.  
7.14 Visureigio ekipažui foto atžyma įskaitoma, kai nuotraukoje ryškiai matosi ekipažo narys 
rankomis liečiantis automobilio borto numerį ir KP atžymą.   
7.15 Visų varžybų metu ekipažo borto numeris privalo gerai matytis.   
7.16 Privaloma įranga:   
· GPS prietaisas. Kabelis duomenims. Nustatymai WGS84 hddd’mm.mmm’  
· Skaitmeninis fotoaparatas su išvalyta atminties kortele.   
· Kabelis nuskaityti fotonuotraukas tiesiogiai iš skaitmeninio fotoaparato į PC 7.17 
Kiekvienas ekipažas su savimi privalo turėti maisto ir gėrimo dešimčiai val.  
7.18 Fotoatžymų dydis daugiau nei 1MB. Kitu atveju sekretoriatas gali atsisakyti priimti informaciją 
iš dalyvių.  
 
 
8.  VARŽYBŲ EIGA 
 
8.1 Oficialus varžybų laikas – vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalus.  
8.2 Varžybų startas: Vieta: Kupiškio raj. Uoginių km 
autokroso trasa 
Data: 2016 07 23, pirmo ekipažo startas 09:00 val.   
8.3 Visi pasikeitimai ir papildymai taip pat svarbi informacija susijusi su varžybomis bus 
publikuojama oficialioje varžybų lentoje paviešintais biuleteniais.   
8.4 Kiekvieno SR įveikimui nustatomas laiko limitas, kuris įvardinamas SR aprašyme.   
8.5 Kontrolinių Taškų (KT) koordinates ekipažai gali gauti dviem būdais:   



· Atspausdintus ant popieriaus  
· Elektroniniame formate, pateikus USB kaupiklį. Kitos priemonės: GPS aparatai, navigacijos 
įrenginiai, kompiuteriai it kt. - nepriimamos.   
8.6 Iš varžybų pasitraukę ekipažai privalo informuoti Organizatorius apie pasitraukimo 
priežastis, vietą ir laiką, skambindami i sekretoriatą nurodytu telefonu.   
8.7 Po sportiniu automobiliu, remonto vietoje, turi būti patiestas vandeniui ir tepalams   
atsparus paklotas (minimalus dydis 4m x 4m). Degalų užpylimo vietoje, po bako užpylimo anga, taip 
pat būtina patiesti benzinui atsparią plėvelę (minimalus dydis 1m x 1m). Privalo būti talpa 
išsipylusiems degalams surinkti.  
 
9. BAUDOS IR DRAUDIMAI  
 
9.1. Visi pažeidimai ir baudų dydis nurodytas Priede Nr1.  
 
10. PROTESTAI IR APELIACIJOS  
 
10.1 Protestai teikiami laikantis LASK 13 skyriaus reikalavimų.  
10.2 Protestas paduodamas kartu su 100 Eur mokesčiu, kuris grąžinamas tik jeigu protestas yra 
patenkinamas.  
 
11.  REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS. ĮSKAITA 
 
11.1 TR1, OPEN1, OPEN2 klasių rezultatai skaičiuojami pagal priedą Nr.2 
11.2 TR1, OPEN1, OPEN2 klasių ekipažai 2016 m. Lietuvos 4x4 automobilių 
pravažumo sporto atviro čempionato įskaitoje.  
11.3 SR įveikimo laikas fiksuojami rankiniu būdu. 
11.4 SR įveikimo laikas fiksuojamas hh:mm:ss formato tikslumu, jeigu nenurodyta kitaip.  
Įskaita vedama, jeigu klasėje užsiregistravo nemažiau kaip 5 ekipažai. 
 
 
12.  EKOLOGINIS MOKESTIS IR ĮRANGOS UŽSTATAS 
 
12.1 Dalyvis privalo organizatoriams sumokėti numatytą užstatą, garantuojantį aplinkosaugos ir 
sanitarinių reikalavimų laikymąsi, bei suteikiamos sekimo įrangos grąžinimą.   
12.2 Mokestis negrąžinamas, jeigu viso renginio metu, dalyvis arba jo komandos atstovas pažeidė 
vieną iš 2016m. Lietuvos automobilių pravažumo (trophy) sporto čempionato Reglamento ir 
Taisyklių, 21 dalies „Sanitariniai reikalavimai“ ar 22 dalies „Aplinkosauginiai reikalavimai“, 
punktų.   
12.3. Mokestis negrąžinamas, jeigu dalyvis, nustatytu laiku negražino organizatorių suteiktos 
įrangos arba grąžinta įranga yra sugadinta.  
 
 
13. APDOVANOJIMAI  
 
13.1 Ekipažai iškovoję pirmą, antrą ir trečią vietas klasėse apdovanojami diplomais, taurėmis ir rėmėjų 
prizais, jeigu tokie yra. 
 
 
 
 



Paruošta ir patvirtinta  
Organizatorius  

Klubas 4X4 Tauragė  
Antanas Venckus 

 
Visureigių klubas ,,35 COLIAI’’ 
               Saulius Valiukas 
 
 

                                                         
Suderinta 

LASF 4x4 komiteto pirmininkas  
Gediminas Grigaitis 

 
.................................................. 

 
                                                                               

LASF Generalinė Sekretorė  
Renata Burbulienė 

 
.........................................



 


