
 
 
 
 
 

 
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ GREITUMINIO SLALOMO 

IR KALNŲ LENKTYNIŲ ČEMPIONATO VII ETAPAS 
 

PAPILDOMI NUOSTATAI 
 

2016 m. Rugsėjo mėn. 24 d. 
Kėdainiai, „Kėdainių LEZ“ trasa 

 
I. BENDRA INFORMACIJA 

Apibrėžimas  
Lietuvos automobilių GSKL čempionato VII etapas - tai oficialios nacionalinės, B lygos, 
automobilių sporto varžybos, vykdomos vadovaujantis:  

- Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu /toliau tekste - LASK;  
- Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis;  
- 2016 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato 

reglamentu ir taisyklėmis;  
- Šiais papildomais nuostatais.  

Data: 2016 m. Rugsėjo mėn. 24 d. 
Vieta: „Kėdainių LEZ“ trasa, Vakarų g., Kėdainiai. -  
Varžybų organizatorius: 

Kėdainių autosporto klubas, -  
Tel.nr.: +370 698 73098 
El. paštas: kedainiuask@gmail.com 

 
II. OFICIALŪS ASMENYS 

Varžybų vadovas Tadas Zdanavičius  tel. +370 614 66 550 
Vyr. sekretorė Aurelija Stražnickienė  tel. +370 614 28 962 
 

III. PROGRAMA. PARAIŠKOS 
3.1. Paraiškų priėmimo data, laikas, vieta:  
Paraiškos priimamos el.paštu kedainiuask@gmail.com iki 2016.09.21 d. 17 val.   
Nesant išankstinės paraiškos, startinis įnašas bus didinamas. 
Pasibaigus išankstinių paraiškų teikimo terminui, paraiškas bus galima pateikti tik varžybų dieną,  
administracinės komisijos metu.  
3.2. Komandinės paraiškos priimamos iki 2016.09.24 d. 10 val. Kartu būtina pateikti Pareiškėjo 
licencijos kopiją. Komandinėje įskaitoje dalyvauja tik pareiškėjo licenciją turinčios komandos ir tik 
sportininkai, įrašyti į pareiškėjo licenciją.  
3.3.  Registracija, tech. patikrinimas ir susipažinimas su trasa varžybų vietoje: 
Klasė  „2000“  

Administracinė komisija nuo 9.00 val iki 10.00 val.  
Tech. komisija nuo 9.00 val iki 10.00 val.  
Susipažinimas su trasa ir įskaitiniai važiavimai nuo 10.00 val. 

Klasė  „3000“ ir „virš 3000“ 
Administracinė komisija nuo 10.00 val iki 11.00 val.  
Tech. komisija nuo 10.00 val iki 11.00 val.  
Susipažinimas su trasa ir įskaitiniai važiavimai  nuo 11.30 val.  

http://www.sakiuask.lt/
mailto:kedainiuask@gmail.com


Klasė  „Laisva“  
  Administracinė komisija nuo 11.00 val iki 12.00 val.  

Tech. komisija nuo 11.00 val iki 12.00 val.  
Susipažinimas su trasa ir įskaitiniai važiavimai nuo 13.00 val.  

 
Preliminarių rezultatų paskelbimas 30 min. po paskutinio dalyvio finišo.  
Oficialių rezultatų paskelbimas 30 min. po preliminarių rezultatų paskelbimo.   
3.4. Apdovanojimai: 
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 2016.09.24 d. 1 valanda po paskutinio dalyvio finišo. 
 

IV. DALYVIAI. ADMINISTRACINĖ KOMISIJA 
4.1. Čempionate dalyvauja sportininkai, turintys 2016 m. ASF išduotas nacionalines D, DJ, D2, E, 
M kategorijos vairuotojo licencijas, taip pat varžybų vietoje įsigiję vienkartinę M kategorijos 
licenciją, galiojančią tik varžybų dieną. Vienkartinės M kategorijos licencijos kaina 3 EUR.  
4.2. Administracinės komisijos metu dalyviai pateikia:  

- galiojantį vairuotojo pažymėjimą;  
- LASF vairuotojo licenciją.   

4.3. Techninės komisijos metu dalyviai pateikia:  
- privalomą civilinės atsakomybės draudimą prieš trečiuosius asmenis ir galiojantį techninės 
apžiūros taloną (išskyrus sportinius automobilius, kuriais nevažinėjama bendro naudojimo keliais; 
šių automobilių savininkai pateikia LASF išduotą sportinio automobilio pasą).  
4.4. Pasirašydamas paraišką sportininkas įsipareigoja laikytis TSK, LASK, 2016 m. Lietuvos 
automobilių greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato Reglamento ir taisyklių, techninių 
reikalavimų automobiliams, dalyvaujantiems automobilių greituminio slalomo ir kalnų lenktynių  
čempionate, varžybų papildomų nuostatų.   
 

V. STARTINIAI MOKESČIAI, DRAUDIMAS 
5.1. Dalyvio startinis įnašas – 30 eur. Nepateikus išankstinės paraiškos – 35 eur. Komandos 
registracijos mokestis – 15 eur.  
Startinis įnašas mokamas grynais varžybų vietoje arba iš anksto pavedimu (apmokėjus startinį įnašą 
pavedimu, registracijos metu būtina pateikti tai patvirtinantį kvitą). 
Mokant pavedimu: 
Gavėjas:  Kėdainių automobilių sporto klubas 
Gavėjo kodas:  304035158  
Bankas:  AB Swedbank bankas                                 . 
Gavėjo a/s:  LT60 7300 0101 4302 5185 
Mokėjimo paskirtis: „Varžybų dalyvio Vardas Pavardė startinis mokestis“. 
5.2. Kiekvienas dalyvis privalo turėti galiojantį transporto priemonės valdytojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo polisą.  
5.3. Trasoje važiuojančių Dalyvių civilinę atsakomybę dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu 
padarytos žalos asmeniui ir (ar) turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė, apdraudžia 
Organizatorius. Etape dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam tretieji asmenys. 
 

VI. AUTOMOBILIAI IR JŲ PADANGOS. KLASĖS 
6.1. Automobiliai skirstomi į klases vadovaujantis 2016 m. Lietuvos automobilių greituminio 
slalomo ir kalnų lenktynių reglamentu ir taisyklėmis, bei jų priedais.  

- 2000 (variklio darbinis tūris iki 2000 cm3 imtinai); 
- 3000 (variklio darbinis tūris nuo 2000 iki 3000 cm3 imtinai); 
- Virš 3000 (variklio darbinis tūris virš 3000 cm3); 
- Laisva. 




