2018 M. „H2AUTO“ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ GREITUMINIO SLALOMO
ČEMPIONATO IV ETAPAS
!!
!
PAPILDOMINUOSTATAI
2018 m. liepos mėn. 20 d.
Palanga

I.!BENDRA INFORMACIJA
1.1.!

APIBRĖŽIMAS:
2018 m. „H2AUTO Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato IV etapas yra oficialios
nacionalinės, B lygos automobilių sporto varžybos. Varžybos vykdomos vadovaujantis:
-!
Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu (toliau tekste – LASK);
-!
Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis;
-!
2018 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato reglamentu ir taisyklėmis;
-!
2018 m. Nacionaliniais techniniais reikalavimais (techniniu reglamentu) „SGC“ grupės
automobiliams
-!
2018 m. Nacionaliniais techniniais reikalavimais (techniniu reglamentu) „OC“ klasės
automobiliams;
-!
Šiais papildomais nuostatais.
Vieta – Palanga, "Aurum 1006 km powered by Hankook” lenktinių trasa.
Data – 2018 m. Liepos mėn. 20 d. penktadienis.

1.2.!! ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
!

Organizatorius :

VšĮ Promo events

!

Įmonės kodas:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

302566199

!
!

Baltupio g. 167C, LT-08432 Vilnius
+370 5 2757985
1000@racing.lt

Organizatoriaus teisių perleidėjas:
Lietuvos automobilių sporto federacija
!
!
!
!

Įmonės kodas
190642938
Adresas
Savanorių pr. 56, Kaunas, Lietuva
Telefonas
+370 37 350 006, +370 615 46710
El. paštas
lasf@lasf.lt

1.3.!!

OFICIALŪS ASMENYS

!
!Varžybų komisaras
Varžybų vadovas
Vyr. sekretorė
Trasos saugumo viršininkas
Techninės komisijos pirmininkas
Vyr. laikininkas

V.P
Andrejus Savčenko
V.P.
V.P.
Egidijus Janavičius
Dalius Bernotas

Tel. Nr.
Tel. Nr.+37060028392
Tel. Nr.
Tel. Nr.
Tel. Nr.
Tel. Nr. +37060028863

II.! PROGRAMA
2.1.!PARAIŠKOS, STARTINIAI ĮNAŠAI
2.1.1. Dalyvio paraiška privalo būti užpildyta elektroninėje sistemoje www.vsvc.lt puslapyje iki 20118-07-18 d.
(trečiadienis), 18.00 valandos. Po šio termino taikomas didesnis startinis mokestis.
2.1.2. Nustatomas maksimalus dalyvių skaičius: 60.
2.1.3. Startinių įnašų lentelė:

Dalyvio mokestis
Komandos mokestis

"GSČ" 20118-07-18 d. iki 18.00
valandos
30 EUR
15 EUR

"GSČ" 2018-07-18 d. po 18.00 valandos ir
varžybų dieną
35 EUR
15 EUR

2.1.4. Startinis įnašas mokamas per paraiškos pildymo sistemos pateikta el. bankininkystės nuorodą. Mokėjimo
paskirtyje nurodyti: dalyvio vardą, pavardę.
2.1.5. Jei, dėl pateisinamos priežasties, įnašą sumokėjęs dalyvis negali dalyvauti varžybose, tuomet jam grąžinama
50 % startinio įnašo.

2.2.!ADMINISTRACINĖ IR TECHNINĖ KOMISIJOS,
2.2.1. Kiekvienas dalyvis, iki varžybų starto, privalo užsiregistruoti administracinėje komisijoje ir pateikti
automobilį techninei komisijai

2.3.!!

TVARKARAŠTIS
2.3.1. Registracijos vieta: https://goo.gl/maps/hWQTUPynSkQ2 (atvažiavimas nuo Klaipėdos puses).
2.3.2. Techninės komisijos vieta: Ten pat.
2.3.3. Data: 2018 m. liepos mėn. 20 d.
2.3.4. Administracinė komisija nuo 14.30 val. iki 17.10 val.
2.3.5. Techninė komisija nuo 14.30 val. iki 17.20 val.
2.3.6. Susipažinimas su trasa ir įskaitiniai važiavimai nuo 18.00 val. iki 22.00 val.
2.3.7. Preliminarūs rezultatai varžybų metu skelbiami internete: www.vsvc.lt.
2.3.8. Preliminarių rezultatų paskelbimas oficialioje lentoje: 30 min. po paskutinio dalyvio finišo.
2.3.9. Oficialių rezultatų paskelbimas: 30 min. po preliminarių rezultatų paskelbimo.
2.3.10. Nugalėtojų apdovanojimas 30 min. po oficialių rezultatų paskelbimo.

III.!VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA
3.1.!Kiekvienam dalyviui skiriami ne mažiau 4 važiavimai. Galutiniu varžybų rezultatu tampa visų važiavimų rezultatų ir
visų baudų suma. Laikas matuojamas elektronine įranga.
3.2.!Trasos danga: 100% asfaltas
3.3.!Uždaras parkas tarp važiavimų nevykdomas.
3.4.!Zonose, nurodytose trasos schemoje, iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val.
3.5.!Visų važiavimų metu finišuojama "iš eigos".

IV.! DALYVIAI. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS
4.1.!Dalyvauti „H2AUTO“ Lietuvos automobilių greituminio slalomo čempionato IV etape gali visi sportininkai
ir mėgėjai, turintys LASF arba kitos šalies ASF išduotą metinę D, DJ, E arba M kategorijos vairuotojo
licenciją. Registracijos metu, pateikus reikalingus dokumentus, bus galima įsigyti LASF vienkartinę M
kategorijos licenciją, galiojančią tik varžybų dieną.
4.2.!Automobiliai skirstomi į klases:
4.2.1.!Automobiliai, atitinkantys 2018 m. nacionalinius techninius reikalavimus „SGC“ grupės
automobiliams, skirstomi į klases:
!
!
!SGC1
(variklio apskaičiuotas* darbinis tūris iki 1600 cm3 imtinai);
SGC2
(variklio apskaičiuotas* darbinis tūris nuo 1600 cm3 iki 2000 cm3 imtinai);
SGC3
(variklio apskaičiuotas* darbinis tūris nuo 2000 cm3 iki 3000 cm3 imtinai);
SGC4
(variklio apskaičiuotas* darbinis tūris nuo 3000 cm3);

4.2.2.!Automobiliai, atitinkantys 2018 m. nacionalinius techninius reikalavimus „OC“ klasės
automobiliams, skiriami į OC (laisva klasė);
4.3.! „GSČ" dalyvis su tuo pačiu automobiliu gali dalyvauti dvejose "GSČ" klasėse, antroji klasė gali būti tik „OC“.
Startinis mokestis už kiekvieną klasę mokamas atskirai.

4.4.! Susipažinimo su trasa ir įskaitinių važiavimų metu automobilyje gali būti tik vairuotojas. Automobilyje
negali būti keleivių ar kitų dalyvių. Išimtis yra taikoma tik tam atvejui, kai dalyvis yra nepilnametis. Su
dalyviu iki 14 metų privalo važiuoti už jį atsakingas asmuo.
4.5.! Benzininių variklių su
priverstiniu
oro
padavimu
(mechaniniais
kompresoriais
arba
turbokompresoriais) restriktoriaus skersmuo neribojamas, jų kubatūra dauginama iš koeficiento 1,7.
Dyzelinu varomų variklių su priverstiniu oro padavimu kubatūra dauginama iš koeficiento 1,5. Rotorinių
"Wankel" tipo variklių kubatūra dauginama iš koeficiento 1,6.
4.6.! Saugos lankai automobiliuose neprivalomi (rekomenduojami), tačiau, jei jie turi būti įrengti pagal FIA
TSK J 253 - 8 straipsnio reikalavimus.
4.7.! Dalyviui važiavimų metu privaloma pilnai kūną dengianti, medvilninių arba sunkiai degių audinių
apranga. Privaloma dėvėti motociklininkų arba automobilių sportui pritaikyti, sertifikuoti ECE šalmai.
Ant šalmų draudžiama tvirtinti bet kokią papildomą įrangą (vaizdo kameras), kuri nėra numatyta
gamintojo.
V.! REGISTRACIJA
5.1. Dalyviai privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus:

-! vairuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę (nepilnamečius dalyvius turi kartu lydėti
atsakingas asmuo (tėvai/globėjai));
-! transporto priemonės registracijos liudijimą;
-! LASF išduotą vairuotojo licenciją arba dokumentus, reikalingus išduoti vienkartinę licenciją (žr. p.
5.3.);
5.2. Vienkartinei M kategorijos vairuotojo licencijai gauti pateikiami šie dokumentai ir prievolės:
-! Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, forma Nr. F.083-1/a arba F 068/a arba „Medical
certificate of aptitude” FIA TSK, priedas „L“ 1.8. p.6.
-! Notaro patvirtintą tėvų ar globėjų sutikimą (jei asmuo neturi 18 metų) arba asmenį turi lydėti vienas iš
atsakingų asmenų.
-! Asmens draudimo Liudijimas (polisas) nuo rizikų nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantis
automobilių sporto varžybų ir treniruočių metu išdavimo. Minimali draudimo suma 1500 Eur;
-! Organizatoriui sumokėti LASF Suvažiavimo patvirtintą M kategorijos vienkartinės Vairuotojo
licencijos mokestį (3 Eur).
5.3.! Techninės komisijos metu dalyvis pateikia:
-! automobilio registracijos liudijimą,
-! arba laikiną registracijos pažymėjimą,
-! arba LASF išduotą sportinio automobilio pasą

VI.! ATSAKOMYBĖ
6.1.!Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos dalyviai patyrė treniruočių, susipažinimo su trasa ir varžybų
metu. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taip pat padaryta žala tretiesiems asmenims
susipažinimo su trasa, treniruočių ir varžybų metu tenka tiesioginiam kaltininkui.
VII. BAUDOS
7.1. Baudos:
7.1.1. Stovinčio trasos elemento ar kūginės gairelės vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas +5
baudos sekundėmis (b.s.);
7.1.2. ankstyvas startas +5 b.s.;
7.1.3. Greičio viršijimas zonose, kuriose greitis ribojamas iki 20 km/val. (bauda Komisaro sprendimu
pagal LASK 12 str.);
7.1.4. Iš organizatoriaus nurodytos vietos galima išvažiuoti tik gavus varžybų komisaro leidimą (dalyviui
nevykdant šio reikalavimo, anuliuojami jo rezultatai šiame etape).
7.1.5. Užsiregistravusių dalyvių likus 2 dienoms iki varžybų nepranešimas apie nedalyvavimą lenktynėse
(oficialiu raštu, adresu svc@gmail.com) bauda 15 Eur.
7.2. Sportininko ar komandos nesportiškas elgesys Varžybų Komisaro sprendimu baudžiamas pagal Lietuvos
automobilių Sporto Kodekso (LASK) 12 straipsnį.
7.3. Remiantis LASK (13 ir tolimesniais str.), visi protestai pateikiami raštu iki oficialių rezultatų paskelbimo,
sumokant 100 € mokestį, kuris grąžinamas, jeigu protestas patenkinamas. Pareiškėjai/sportininkai turi teisę
apeliuoti, kaip nurodyta LASK 15 straipsnyje.
7.4. Bet kokį dalyvio ar nesportišką jo komandos, apgaulingą arba negarbingo elgesio atvejį nagrinėja Varžybų
Komisaras. Komisaras turi teisę imtis visų priemonių: nuo dalyvio pašalinimo iš varžybų iki rezultatų
anuliavimo ir/arba piniginės baudos.
VIII. APDOVANOJIMAS
8.1. LAGSČ dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami Organizatoriaus taurėmis ir diplomais.
Galimi rėmėjų prizai.
8.2. LAGSČ komandos, užėmusios I-III vietas, apdovanojamos Organizatoriaus taurėmis ir diplomais.
8.3. Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.

Paruošta:
Organizatoriaus atstovas
Andrejus Savčenka

Tvirtinu:
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas
Silverijus Lapėnas

Suderinta:
LASF Generalinė sekretorė
Renata Burbulienė
2018-06-25

