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Tradicinės autoslalomo varžybos

Skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
Lietuvos veteranų autoslalomo varžybų I etapas.
2017.02.18d.

NUOSTATAI
( LASF neklasifikuojamas renginys )

Tauragė

2017m. vasario 18d.

Autoslalomo varžybų, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti .Lietuvos veteranų autoslalomo
varžybų I etapas. Šios neklasifikuojamos varžybos bus vykdomas laikantis Lietuvos automobilių Sporto
Kodekso bei visų jų priedų, bei šių varžybų papildomų nuostatų bei kitų LASF reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.

NUOSTATAI
1.

Programa :

9.00 - 10.30
9.15 – 10.45
11.00 - 11.15
11.20 - 13.00
13.20 – 14.20
14.30 – 14.45
15.00 - 15.30

2.

2017 m. vasario 18d.

dalyvių registracija
laisvosios treniruotės
varžybų atidarymas
I važiavimas, veteranų važiavimas
II važiavimas
važiavimas dėl absoliutaus nugalėtojo vardo
nugalėtojų apdovanojimas
(Tauragės sporto centre)

Organizacija

2.1 Visuomeninis klubas Tauragės ASK “Gralis, Tauragės automobilių sporto teisėjų klubas „Jūra“ ir
Tauragės sporto centras, organizuoja renginį : „ Autoslalomo varžybos skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti. Lietuvos veteranų autoslalomo varžybų I etapas.“.
2.2.

Organizacinis komitetas:

Organizacinio komiteto pirmininkas:
Organizacinio komiteto pavaduotojas:
Organizacinio komiteto nariai :
2.3.

Tauragės miesto seniūnas Virginijus Žilius
Gediminas Maškauskas ASK „Gralis“ 8-615-13133
Tauragės sporto centro direktorius
Gediminas
Sakalauskas

Oficialūs asmenys:

Varžybų komisaras
Varžybų vadovas
2.4

Levonas Vitkus
Stasys Aukštkalnis

Trasos techniniai daviniai
Vieta:

3.

Ilgis

Tauragės m. Vytauto 141 ( automobilių stovėjimo
Tauragės sporto centro)
300 m.

Danga

Asfaltas, padengtas sniegu.

aikštelė pie

Dalyvių automobiliai ir įskaitos

3.1. Autoslalomo varžybose, skirtose Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti ir Tauragės rajono
mero taurei laimėti, galima dalyvauti automobiliais, atitinkančiais Lietuvos kelių eismo taisyklių reikalavimus.
3.2. Visi veteranai važiuoja tuo pačiu VAZ, arba Moskvich tipo automobiliu, kurį pateikia ASK
„Gralis“.
3.3. Padangos su dygliais draudžiamos.
3.4. Autoslalomo varžybos skirtos Tauragės miesto šventei vykdomos šiose įskaitose :
3.4.1.
Jauniai nuo 12 iki 18 m.
( šalia privalo sėdėti asmuo turintis vairuotojo pažymėjimą)
3.4.2.
Priekiniais varančiaisias ratais
3.4.3.
Galiniais varančiaisiais ratais
3.4.4.
Visais varančiais ratais

3.4.5.

Automobilių sporto veteranai. Grupės pagal amžių:
VET I
VET II
VET III
VET IV

nuo 50m.iki 60m,
nuo 61m.iki 70m,
nuo 71m. iki 80m.
nuo 81m.

3.4.6. Absoliuti ( dalyvauja max. Penkiolika absoliučiai geriausius rezultatus, imant visas įskaitas,
parodę dalyviai)

4.

Dalyviai

4.1. Dalyvauti autoslalomo varžybose gali visi asmenys nuo 12m. ( Šalia neturinčių vairuotojo
pažymėjimų, turi sėdėti asmuo, turintis vairuotojo pažymėjimą)

5.

Paraiškos

5.1. Kiekvienas norintis dalyvauti varžybose, turi paduoti paraišką į varžybų sekretoriatą iki administracinės
komisijos darbo pabaigos. Paraiškos forma išduodama administracinėje komisijoje.
5.2. Organizacinis komitetas pasilieka teisę atmesti pareiškėjų ar vairuotojų paraiškas nepaaiškinant
atmetimo motyvų. (Kodekso straipsnis 74)
5.3. Maksimalus vienoje klasėje startuojančių automobilių skaičius ribojamas varžybų vadovo ir varžybų
komisaro sprendimu.
5.4 Startinio mokesčio nėra

6.

Rezultatų skaičiavimas.

6.1 Jaunių nuo 12 iki 18 m., priekiniais varančiaisias ratais, galiniais varančiaisiais ratais
įskaitose rezultatai nustatomi pagal geriausią rezultatą iš abiejų važiavimų
6.2 Automobilių sporto veteranų klasėse rezultatai nustatomi iš vieno važiavimo.
6.3 Absoliutus važiavimas Tauragės rajono mero taurei laimėti. Dalyvauja geriausius rezultatus
absoliučiai visose įskaitose parodę dalyviai. Max. 15 dalyvių. Nugalėtojas ir prizininkai nustatomi iš vieno
važiavimo.
6.4 Vykdoma komandinė įskaita (vyras, moteris, jaunis). Sumuojami geriausi jų rezultatai.
Vykdoma veteranų komandinė įskaita tarp miestų (imami 3 geriausi rezultatai po vieną geriausią iš atskirų
veteranų grupių)

7.

Nugalėtojų apdovanojimas:

7.1. Nugalėtojai ir prizininkai įskaitose, o veteranų įskaitoje ir atskirose grupėse, apdovanojami diplomais,
taurėmis
7.2 Absoliutaus važiavimo nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami sporto centro taure, diplomais.
7.3 Apdovanojamos geriausiai pasirodžiusios moterys.
7.4 Komandos nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos diplomais ir taurėmis.

Nuostatus ruošė

Gediminas Maškauskas

