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I.! PROGRAMA 
 
1.1   PAPILDOMŲ NUOSTATŲ PASKELBIMAS: 
Data:   2018-08-20  (pirmadienis)     Laikas: 15:00 val. 
Vieta: www.lasf.lt, www.autoveteranai.lt, www.ltak.lt  
 
1.2    PARAIŠKOS (Priedai Nr. 2 ir Nr. 4): 
Priėmimo pradžia:   2018-08-20 (pirmadienis)   Laikas: 15:00 val. 
Priėmimo pabaiga:  2018-09-17 (pirmadienis)   Laikas: 17:00 val. 
Paraiškų su padidintu starto mokesčiu  
Priėmimo pradžia:   2018-09-17 (pirmadienis) 
Priėmimo pabaiga:  2018-09-19 (Trečiadienis)   Laikas: 17:00 val. 
Paraiškos priimamos: el.paštu auto.veteranai@gmail.com     
 
1.3     KOMANDINĖS PARAIŠKOS (Priedai Nr. 3 ir Nr.5): 
Priėmimo pradžia:   2018-08-20 (pirmadienis)   Laikas: 15:00 val. 
Priėmimo pabaiga:   2018-09-22 (šeštadienis)                      Laikas: 8:30 val. 
Paraiškos priimamos: el.paštu  auto.veteranai@gmail.com    
arba varžybų dieną ralio štabe 
 
1.4      PARAIŠKAS PADAVUSIŲ DALYVIŲ SĄRAŠO PUBLIKAVIMAS: 
Vieta: www.lasf.lt, www.autoveteranai.lt, www.ltak.lt  
Data: nuo 2018-08-20 (pirmadienis), reguliariai atnaujinant,  Laikas: 18:00 val. 
 
1.5      PRELIMINARIOS REGISTRACIJOS IR STARTO TVARKOS 
PASKELBIMAS: 
Vieta: www.lasf.lt , www.autoveteranai.lt, www.ltak.lt 
Data:   2018-09-20 (ketvirtadienis)        Laikas: 17:00 val. 
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1.6       ADMINISTRACINĖ  KOMISIJA   
Vieta:   Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g. 6, II aukštas 205 auditorija, Kaunas      
Data ir laikas: 

 
 

Data 

Laikas 
2018 m. Lietuvos  

Mini ralio čempionato  
IV etapo dalyviams 

Nedalyvaujantiems 2018 m. 
 Mini ralio čempionato  

IV etapo varžybose 
 2018-09-21(penktadienis) 17:00-22:00 val. 18:00-22:00 val. 
2018-09-22  (šeštadienis) 6:00-8:10 val. 6:30-8:10 val. 

Atvykimo  į administracinę ir techninę komisijas laikai bus paskelbti organizatoriaus 
biuleteniu  2018-09-20 (ketvirtadienis)                 
 Laikas: 17:00 val. 
 
 
1.7       TECHNINĖ KOMISIJA:  
Vieta:  Lietuvos Sporto Universitetas Sporto g.6, S. Dariaus ir S. Girėno aikštė, Kaunas. 

 
 

Data 

Laikas 
2018 m.Lietuvos  

Mini ralio  čempionato  
IV etapo dalyviams 

Nedalyvaujantiems 2018 m. 
 Mini ralio čempionato  

IV etapo varžybose 
2018-09-21 (penktadienis) 17:15 -22:00 val. 18:15 -22:00 val. 
2018-09-22   (šeštadienis) 6:15 -  8:40 val. 7:15  -  8:40 val. 
Ekipažo laikas į techninę komisiją bus nurodytas organizatoriaus biuleteniu:   
Data: 2018-09-20 (ketvirtadienis)      
Laikas: 17:30 val. 
 
1.8!   SUSIPAŽINIMO SU TRASA TAISYKLĖS:  
1.8.1.  Automobiliu susipažinimas  su trasa yra draudžiamas. Pažeidėjams, 
užfiksuotiems policijos pareigūnų arba organizatoriaus oficialių asmenų, varžybų 
komisaro sprendimu gali būti neleidžiama startuoti ralyje. 
1.8.2.  Vaikščiojimas po PR arba GR trasas pėsčiomis ir važiavimas nemotorinėmis 
transporto priemonėmis nėra laikomas susipažinimu, tačiau draudžiama tai daryti po 
saugos automobilio pravažiavimo, t.y. po trasos uždarymo momento. 
  
1.9      PIRMAS SPORTO KOMISARŲ POSĖDIS: 
Vieta:  Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, antras II 205  auditorija Kaunas.      
Data:   2018.09.22                                                                                    
Laikas: 08: 45 val. 
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1.10     STARTO TVARKOS PUBLIKAVIMAS: 
Vieta:   Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6,  II 205 auditorija,  Kaunas.   
Data:    2018-09-22 (šeštadienis)                 
Laikas: 9:00 val. 
 
1.11     DALYVIŲ SUSIRINKIMAS: 
Vieta:   Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, S. Dariaus ir S. Girėno aikštė,                 
(prie starto finišo arkos) Kaunas.   
Data:   2018-09-22 (šeštadienis)                  
Laikas: 9:15 -9:30 val. 
1.12     AUTOMOBILIŲ PASTATYMAS Į UŽDARĄ PARKĄ. 
Vieta: Lietuvos sporto Universitetas, Sporto g. 6, S. Dariaus ir S. Girėno aikštė, Kaunas 
Data:    2018-09-22 (šeštadienis)                  
Laikas: 8:00 -9:00 val. 
 
1.13     VARŽYBŲ ATIDARYMAS: 
Vieta:  Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, S. Dariaus ir S. Girėno aikštė,  
Kaunas   
Data:    2018-09-22 (šeštadienis)                  
Laikas: 9:30-9:55 val. 
 
1.14    STARTO  ZONA IR  IŠKILMINGO  RALIO  S TARTO VIETA: 
Vieta:  Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, S. Dariaus ir S. Girėno aikštė, Kaunas 
Data:   2018-09-22 (šeštadienis)                  
 Laikas: 10:00 val. 
 
1.15      PERGRUPAVIMAS IR SERVISO PARKAS: 
Vieta:   Pavilkijys 
Data:    2018-09-22 (šeštadienis).            
 Laikas: apie 15:00 val.    
 
1.16      NUMATOMAS PIRMO EKIPAŽO RALIO FINIŠAS: 
Vieta:   Lietuvos sporto Universitetas, Sporto g.6, S.Dariaus ir S.Girėno aikštė, Kaunas 
Data:    2018-09-22 (šeštadienis) 
Laikas:     

2018m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etapo 
dalyviams  

Nedalyvaujantiems 2018 m. 
Mini ralio čempionato IV etapo varžybose 

Apie 18 : 00 val. Apie 15 : 00 val. 
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1.17      PRELIMINARIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS: 
Vieta:   Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, II aukštas 205 auditorija, Kaunas 
Data:    2018-09-22 (šeštadienis)  
Laikas:     

2018 m. Lietuvos Mini ralio  čempionato IV etapo 
dalyviams  

Nedalyvaujantiems 2018 m. 
Mini ralio čempionato IV etapo varžybose 

                   20:00  val. 17:00 val.  
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1.18       OFICIALIŲ  REZULTATŲ PASKELBIMAS: 
Vieta:  Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6,  II aukštas 205 auditorija, Kaunas 
Data:     2018-09-22 (šeštadienis)  
Laikas:  

2018m.Lietuvos Mini ralio  čempionato IV etapo 
dalyviams  

Nedalyvaujantiems 2018m. 
Mini ralio čempionato IV etapo varžybose 

20:30 val. 17:30 val. 
 
 
 
1.19     VARŽYBŲ UŽDARYMAS, NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ 
APDOVANOJIMO CEREMONIALAS:   
Vieta:  Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, II aukštas 205 auditorija, Kaunas 
Data:   2018-09-22 (šeštadienis) 
 Laikas:  

2018 m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo 
dalyviams 

Nedalyvaujantiems 2018m. 
Mini ralio čempionato IV etapo varžybose 

21:00 val. 18:00 val. 
 
 
1.21    RALIO ŠTABAS IR OFICIALUS VARŽYBŲ INFORMACIJOS 
STENDAS: 
Vieta:   Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, II aukštas 205 auditorija, Kaunas
                   
Laikas: 

 2018-09-21 (penktadienis)     2018.09.22 (šeštadienis) 
17:00-22:00 val. 6:00-22:00 val. 

Kontaktai: Varžybų vadovas Donatas Liesis      tel. + 370 614 81141 
                  Vyr. sekretorius    Artūras Šileikis     tel. +370  686 42337 
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II.   ORGANIZAVIMAS 
2.1     Apibrėžimas: 
Ralį „Kauno ruduo-2018“ nusipelniusiems sporto meistrams Kastyčiui ir Arvydui 
Girdauskams atminti ir 2018 m. Lietuvos mini ralio čempionato IV-ąjį etapą 
organizuoja ir vykdo „Lietuvos automobilių klubas“ kartu su „Tarptautine automobilių 
sporto veteranų asociacija“, „Kauno automobilininkų klubu“. Tai klasifikuojamos „C 
lygos“ automobilių ralio varžybos, vykdomos vadovaujantis:   

-!FIA tarptautiniu kodeksu; 
-!Lietuvos automobilių sporto kodeksu; 

-! Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis 
(LASVOVT); 

-! 2018 metų Lietuvos ralio taisyklėmis (T-2018); 
-! 2018 metų Lietuvos Mini ralio (LMRČ) varžybų  reglamentu; 
-! 2018 metų techniniais reikalavimais „SGC“ grupės automobiliams, „ OC“ grupės 

reikalavimais.  
-! 2018metų nacionaliniais techniniais reikalavimais standartiniams „SG“ grupės 

automobiliams; 
-! Lietuvos automobilių sporto meistrų, sporto teisėjų veteranų, rėmėjų ir svečių 

dalyvavimo varžybose taisyklėmis ir techniniais reikalavimais; 
-! Šiais papildomais nuostatais; 
-! Šie papildomi nuostatai, yra išleisti lietuvių, taip pat gali būti išleisti anglų bei rusų 

kalbomis, neatitikimo atveju, bus vadovaujamasi tik lietuvių kalba išleistais papildomais 
nuostatais. 
 
2.2      Varžybų metu vedamos įskaitos: 

-!Ralis „Kauno ruduo-2018“ nusipelniusiems sporto meistrams Kastyčiui ir Arvydui 
Girdauskams atminti, 

-!2018 m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo reglamente 5.1 p. Straipsnių 
nurodytos įskaitos. 
 
2.3     Varžybų suderinimo datos ir organizavimo sutartis: 
Varžybų vykdymo data 2018m. rugsėjo 21-22 d. (penktadienis ir šeštadienis). 
Varžybų vykdymo vieta: Kauno m., Kauno rajono, Šakių rajono savivaldybių ir 
Griškabūdžio, Lukšių, Lekėčių seniūnijų teritorijos ir trasos. 
 
Varžybų organizavimo sutartis: Nr. VOS 2018/18 - 2018.03.13. 
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2.4     Organizatorius, adresas ir kontaktai: 
Organizatorius: „Lietuvos automobilių klubas“, filialas. 
Adresas:  Pašilės g. 122A, Kaunas, LT-51302, Kaunas, Lietuva. 
Tel. +370 688 48260, +370 686 85146 
El paštas auto.veteranai@gmail.com   
 
2.5     Organizatoriaus teisių perleidėjas: 
Lietuvos automobilių sporto federacija 
Adresas: Savanorių pr. 56, Kaunas, Lietuva. 
Tel./Fax +370 37 350 006 
Mob. +370 615 46710 
El.p. lasf@lasf.lt  
 
2.6     Organizacinis komitetas: 

Pirmininkas Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis 
Nariai:  
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas 
Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas 
Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas Romas Austinskas 
Lietuvos automobilių klubo prezidentas Rolandas Dovidaitis 
Tarptautinės automobilių sporto veteranų 
asociacijos valdybos narys direktorius 

Romualdas Mažuolis 

Tarptautinės automobilių sporto veteranų 
asociacijos valdybos narys generolas 

Česlovas Jazerskas 

VšĮ Motorsport direktorius Valdas Stankūnas 
Lietuvos „Porsche“ klubo direktorius Justinas Sipavičius 
Kauno automobilininkų klubo direktorius Algirdas Gricius 
LASF, Senjorų komiteto pirmininkas Evaldas Torrau 
LAS viceprezidentas Rimantas Volungevičius 
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2.7    Oficialūs ralio asmenys, komisarai: 
SKK pirmininkas Gintautas Šlėderis tel.+370 687 79289 
Varžybų sporto komisaras Šarūnas Liesis tel.+370 687 30116  
Varžybų sporto komisaras Rimantas Volungevičius                     tel.+370 610 40550 
Varžybų vadovas  Donatas Liesis tel.+370 614 81141 
Varžybų vadovo pavaduotojas Gražvydas Smetonis tel.+370 687 56218 
Varžybų vyr. sekretorė veteranam. Kazimira Stankevičienė tel.+370 683 71720 
Varžybų administratorė Audrutė Jonkienė tel.+370 688 48260 
Vyr. gydytojas, komisaras Evaldas Torrau   tel.+370 698 32313 
Varžybų vyr. sekretorius LMRČ Artūras Šileikis tel.+370 686 42337 
Trasos ir saugumo viršininkas Romualdas Mažuolis tel.+370 615 16238 
Techninės komisijos pirmininkas Algirdas Gricius tel.+370 687 44947 
Varžybų sekretorė Marytė Vasiliauskienė tel.+370 614 77127  
Varžybų sekretorius Antanas Stankevičius tel.+370 673 03420 
Vyr. laikininkas Gintautas Firantas tel.+370 686 86161  
Teisėjas ryšiams su dalyviais Remigijus Bilevičius tel.+370 671 62265 
Varžybų direktorius Justinas Sipavičius tel.+370 616 50664 
Varžybų sekretorė LMRČ Rasa Jakienė tel.+370 686 85146 
Ralio spaudos centro vadovas  Juozas Mažeikis  tel.+370 612 93662 
   
   
   
   
   
   

       
2.7.1    Oficialių asmenų identifikacija (spalvinė liemenių identifikacija): 
            PR/GR Vyresnieji teisėjai;  raudona su identifikaciniu užrašu. 
            Postu teisėjai: raudona/mėlyna su identifikaciniu užrašu. 
            Teisėjai: geltona su identifikaciniu užrašu. 
            Teisėjas ryšiams su dalyviais: raudona su identifikaciniu užrašu. 
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III.   RALIO CHARAKTERISTIKA, KELIO DANGA,       
VARŽYBŲ TRASA   
3.1      Bendra informacija: 
            Varžybos vykdomos 2018 m. rugsėjo 21-22 dienomis.  
2018 m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo ir nedalyvaujančių jame trasos 
parenkamos per Kauno miesto, Kauno rajono ir Šakių rajono savivaldybių  teritorijas.   
 
3.2      Kelio danga 
 

Charakteristika 
2018 m. Mini ralio  
čempionato IV 

etapo dalyviams 

Nedalyvaujančių  
2018 m. Mini ralio  
čempionato 

IV etape 
Ratų skaičius 1 1 
Sekcijų skaičius 2 2 
Bendras trasos ilgis apie 208 km apie 88,05 km 
Bendras rungčių skaičius 15 5 
Bendras  rungčių ilgis ne mažiau 28,43 km apie 4.0 km 
Rungčių su žvyro danga  4 - 
Rungčių su asfalto danga 4 5 
Rungčių su trinkelių danga - - 
Vieną kartą vykdomų rungčių 1 1 
Du kartus vykdomų rungčių 7 2 
Tris kartus vykdomų rungčių - - 

 
Detalus maršrutas ir tikslus kilometražas  bei tvarkaraštis  bus pateikti kelio knygoje.  
Greituminės rungtys—slalomas arba greituminis slalomas, tikslus važiavimas, 
greituminiai ruožai uždarose trasose, ralio maršrute gali būti naudojami kontrolės 
punktai bei slapti kontrolės punktai. 
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IV.    PADANGOS. 
4.1       Padangų naudojimas: 
4.1.1.  Leidžiama naudoti plačios serijinės gamybos padangas. Padangos turi atitikti  
KET reikalavimus, galiojančius vasaros sezono metu, ir privalo turėti Europos Sąjungos 
standartą atitinkančius žymėjimus (ženklinimas „E“ su homologacijos šalies kodu, pvz. 
– E4, E2 ir t.t.). Leidžiama naudoti restauruotas padangas. 
4.1.2.   Leidžiama naudoti restauruotas padangas  
 
4.1.3.  Neleidžiama naudoti  automobilių sporto lenktynėms skirtų padangų be 
protektoriaus ar su juo, restauruotoms su sportinio tipo protektoriumi (pvz. – 
draudžiama naudoti padangas, turinčias žymą „for competition use only“ ,“purposes 
only“ Apie padangų tinkamumą varžyboms sprendžia techninės komisijos pirmininkas. 
4.1.4.  Draudžiamas bet koks padangos modifikavimas mechaniniu ar cheminiu būdų. 
4.2      Padangų keitimas 
4.2.1. Padangų keitimas leidžiamas tik serviso parke, tačiau ekipažas be pašalinės 
pagalbos ir tik automobilyje esančius ratus gali keisti visoje trasoje, išskyrus zonas, kur 
galioja uždaro parko režimas.  
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V.    PARAIŠKOS, DALYVIAI, ĮSKAITOS IR KOMISIJOS 
5.1 Paraiškų priėmimas. 
Priėmimo pradžia:  2018-08-20  (pirmadienis)  15:00 val. 
Priėmimo pabaiga:  2018-09-17  (pirmadienis)  17:00 val. 
Paraiškų su padidintu starto mokesčiu  
priėmimo pabaiga:  2018-09-19  (trečiadienis)   17:00 val. 
 
5.2 Paraiškos padavimo procedūra: 
5.2.1. Ralyje „Kauno ruduo-2018“ Nusipelniusiems sporto meistrams Kastyčiui ir 
Arvydui Girdauskams atminti ir 2018 m. Lietuvos mini ralio čempionato IV-ame etape 
gali dalyvauti visi asmenys, atitinkantys LMRČ varžybų reglamento skyriaus 
„Dalyviai“ (3.1-3.2) punktu nuostatas, ir Lietuvos automobilių sporto federacijos 
Lietuvos automobilių sporto meistrų, sporto teisėjų veteranų, rėmėjų ir svečių 
dalyvavimo varžybose taisyklėms ir techniniams reikalavimams. 
5.2.2. Teisingai ir pilnai užpildyta dalyvio paraiška kartu su startinio mokesčio 
pavedimo kopija el.paštu auto.veteranai@gmail.com turi pasiekti organizatorių iki 
paraiškų priėmimo pabaigos termino. Duomenis apie antrąjį vairuotoją galima pateikti 
administracinės komisijos metu. Originali pasirašyta paraiška privalo būti pateikta 
administracinės komisijos metu.   
5.2.3. Komandinė paraiška pateikiama sekretoriatui iki administracinės komisijos 
pabaigos.  
5.2.4.  Pasirašydamas paraišką, dalyvis sutinka, kad paraiškoje pateikta informacija yra 
teisinga ir gali būti publikuojama. 
5.3 Dalyvių skaičius ir registruojamos įskaitos.  
5.3.1. Maksimalus 2018 m. Mini ralio čempionato IV etapo dalyvių skaičius – 70 
ekipažų, maksimalus 2018 m. Mini ralio čempionato IV etape nedalyvaujančių ekipažų 
skaičius – 60 ekipažų. 
5.3.2. 2018 m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etape varžytis gali automobiliais, 
atitinkančiais LMRČ varžybų Reglamento skyriaus „Automobiliai“ (4.1-4.4 ) punkto 
nuostatais. 
 
5.3.3. 2018 m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etapo ralio įskaitoje važiuojantys 
dalyviai skirstomi į „SGC“ ir „Laisvą“ įskaitas: 
  SGC     įskaita  
Klasė, variklio darbinis tūris ir varantieji ratai: 
„SGC   1“ – automobilio variklis iki    1600 ccm imtinai (du varantieji ratai); 
„SGC   2“ – automobilio variklis iki    2000 ccm imtinai (du varantieji ratai); 
„SGC   3“ – automobilio variklis nuo  2000 ccm iki  3000  ccm. 
„SGC   4“ – automobilio variklis virš  3000 ccm (du arba keturi varantieji ratai); 
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0„SGC   I“ -- serijiniai automobiliai, pagaminti iki 1988 m. sausio 1 dienos 
LAISVA  įskaita.  
Klasės:  
V  I -- vairuotojai, gimę 1968 metais, ir vyresni. 
IS modifikuoti automobiliai, pagaminti iki 1988 m. sausio 1 dienos ir atitinkantys 
OC grupės techninius reikalavimus 
 
5.3.4. Jaunimo (J) įskaita. Ji vedama tarp pirmųjų vairuotojų,  gimusių 1998 metais ir 
jau dalyvaujančių varžybose SGC 1 arba SGC 2 įskaitose. 
 
5.3.5 Komandinė įskaita. Ši įskaita vedama tarp visų įskaitų ekipažų, padavusių 
komandinę paraišką. Komandinėje paraiškoje gali būti ne daugiau kaip 5 (penki)  
ekipažai, tarp kurių negali būti daugiau kaip 2 (du) Laisvos įskaitos ekipažai.  
 
5.3.6. Svečių įskaita. Šioje įskaitoje gali dalyvauti organizatoriaus asmeniškai pakviesti 
dalyviai, (rėmėjai, svečiai iš užsienio ir pan.). Šie dalyviai nesivaržo bendroje ralio 
įskaitoje.  
 
5.3.7. Lietuvos ralio čempionato reglamento nurodytų pirmųjų vairuotojų įskaitų 
dalyviai, išskyrus SG klasės dalyvius, dalyvauti mini ralio varžybų klasifikacijoje 
negali.  
 
5.4 Nedalyvaujantis Lietuvos Mini ralio čempionato IV etape ekipažai (važiuojantys 
sutrumpintą trasą Kauno, Kauno rajono ir Šakių rajonų keliais) skirstomi:  
 
5.4.1. Sporto meistrų veteranų, teisėjų veteranų, svečių rėmėju ir klubu nariu grupė su 
standartiniais-gamykliniais automobiliais (skirstoma į klases): 
5.4.1.1.Standartiniai istoriniai automobiliai, pagaminti Rusijoje Pirmos (A) grupės 
(SIA-3) – automobiliai, pradėti gaminti nuo 1958 m. iki 1969 m. pabaigos.                                                                                     
 
(A)-(SIA-3).1  Moskvich iki 1600  kub.cm. (M-412, IŽ-412, M-2140), 
(A)-(SIA-3).2  Zaporožec iki 2000 kub.cm. (ZAZ-968), 
(A)-(SIA-3).3  Pobieda  M-20 virš 2120 kub.cm. 
(A)-(SIA-3).4  Volga GAZ-21virš 2000 kub.cm. 
5.4.1.2.Standartiniai istoriniai automobiliai, pagaminti Rusijoje: Antros (B) grupės 
(SIA-3) – automobiliai, pradėti gaminti nuo 1970 m. iki 1989 m. pabaigos. 
(B)-(SIA-3).1. Žiguli VAZ-2101, 21011, 21013, 1300-1600 kub.cm. 
(B)-(SIA-3).2. Žiguli VAZ-2103 iki 1500-1600 kub.cm. 
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(B)-(SIA-3).3.VolgaGAZ-24,2410iki2500kub.cm.                                                            
5.4.1.3.Standartiniai istoriniai automobiliai, pagaminti Rusijoje:Trečios (C) grupės 
(SIA-3)-automobiliai, pradėti gaminti nuo 1976m. iki 1989m. pabaigos.                               
(C)-(SIA-3).1.Žiguli VAZ-2105, 2106, 2107  iki 1600 kub ccm.                             
5.4.1.4.Laisva klasė; ketvirtos(D)grupės (SIA-2) automobiliai neatitinkantys (SIA-
1)ir(SIA-3)reikalavimu.                                                                                                                               
5.4.1.5. Standartinių istorinių automobilių, pagamintų nuo 1960m. iki 1989m; 
Penktos (E) grupės (SIA-1) automobiliai.                                
5.4.1.6.   Senovinių klasikinių automobilių, Šeštos grupės(H) automobiliai –  
skirstomi į dvi klases: 
5.4.1.6.1.  H-1.  Automobiliai pagaminti nuo 1900m. iki 1945m. pabaigos   
5.4.1.6.2.  H-2.  Automobiliai pagaminti nuo 1946m. iki 1960m. pabaigos   
.( Šie automobiliai turi būtinai atitikti FIVA reikalavimus). 
5.4.1.7. Mokomieji automobiliai, tai bet kokios markės mokomieji automobiliai su 
kuriais varžybų trasą važiuoja vairuotojas instruktorius, o slalomo rungtis persėda 
važiuoti mokinys, šie dalyviai taip pat skirstomi į dvi grupes, pirmoji nuo 16m. iki 17m. 
amžiaus grupė, antroji nuo 17m. iki 16m. amžiaus grupė. Automobiliai turi būtį praėję 
valstybinę techninę apžiūrą, ir turi turėti galiojanti automobilio privalomąjį  draudimą. 
5.4.1.8.  Karys lenktynininkas, šie automobiliai tai pat skirstomi į dvi grupes, jeigu 
susirinks dalyvauti dešimt dalyvių, jiems bus vedama atskira įskaita, šie dalyviai 
važiuoja Lietuvos Mini ralio 2018 m. čempionato etapo lenktynių trasa. 
5.4.1.9.   Svečių grupė (organizatoriaus pakviesti dalyviai, rėmėjai, klubų nariai ir pan.) 
5.4.1.10. Jaunimo grupė iki 18 metų (automobiliai, papildomose rungtyse vairuojami 
nepilnamečių, jie važiuoja trumpesne trasa). Registracijos metu būtina pateikti raštišką 
tėvų sutikimą.   
5.4.1.11. Mėgėjai turistiniais automobiliais (visi norintys dalyvauti standartiniais 
gamykliniais automobiliais). 
5.4.1.12. Moterų grupė (moterų vairuojami standartiniai gamykliniai automobiliai 
ekipažą sudaro moterys. 
5.4.1.13.  Neįgaliųjų grupė ( N ). ( automobiliai vairuojami sportininkų su negalia)                  
5.4.1.13.1.  N-1 automobiliai pilnu rankiniu valdymu. 
5.4.1.13.2.  N-2 automobiliai daliniu rankiniu valdymu.                                                               
5.4.1.14. Po paraiškų priėmimo pabaigos, nesusidarius klasei, jos dalyviai bus 
prijungiami žemesnė prie aukštesnės klasės.  Klasėje turi būti ne mažiau kaip trys 
ekipažai.  
 
5.5. Varžybų dalyviai organizatoriaus sąskaita aprūpinami maitinimu. Registracijos 
metu dalyviams bus išduodamos maitinimo kortelės. Maitinimo vieta – Lietuvos Sporto 
Universitetas S. Dariaus ir S. Girėno aikštė, maitinimo taške. Kaunas.  
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Data:  2018-09-22 (šeštadienis) 
Laikas:  

2018 m. Lietuvos Mini ralio  čempionato IV etapo 
dalyviams 

Nedalyvaujantiems 2018 m. 
Mini ralio čempionato IV etapo varžybose 

18:00-20:00 val. 15:00-18:00 val. 
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VI. ADMINISTRACINĖ KOMISIJA. 
Dalyviai pildydami paraišką, joje privalo nurodyti pageidaujamą administracinės ir 
techninės komisijos dieną ir datą ( penktadieni ar šeštadieni.). 
 
Vieta“   Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, II aukštas 205 auditorija, Kaunas 
Data:    2018.09.21  (penktadienis),2018.09.22  (šeštadienis) 

2018 m. Lietuvos Mini ralio  čempionato IV etapo 
dalyviams 

Nedalyvaujantiems 
2018 m. Mini ralio čempionato IV etapo vaežybose 

   2018.09.21 (penktadienis) 17:00-22:00 val.  2018.09.21 (penktadienis) 18:00-22:00 val. 
2018.09.22 (šeštadienis) 6:00-8:10 val. 2018.09.22 (šeštadienis) 6:30 -8:10 val. 

 
   
Ekipažų atvykimo į administracinę komisiją grafikas bus skelbiamas kartu su 
preliminaria starto tvarka 2018.09.20.(ketvirtadieni).www.lasf.lt , www.autoveteranai.lt 
ir www.ltak.lt 
 
 
Administracinės komisijos metu dalyviai privalo pateikti šiuos dokumentus: 
 

-! LASF (arba analogišką kitos šalies ASN) išduotą metinę arba vienkartinę „M“ arba 
aukštesnės kategorijos „Vairuotojo licenciją“.  

-! Vairuotojo pažymėjimą, išskyrus nepilnamečius dalyvius, numatytus LMR reglamento 
3.2 p.  

-! Dalyviams nepilnamečiams – tėvų ar globėjų raštišką sutikimą ir asmens dokumento 
kopija (Priedas Nr. 9-10). 
Pastaba: Dalyviai, neturintys metinių LASF licencijų, vienkartines „M“ kategorijos 
licencijas galės įsigyti  varžybų dieną, administracinės komisijos metu pateikę draudimo 
nuo nelaimingų atsitikimų polisą, galiojantį auto-moto-kartingo varžybų ir treniruočių 
metu bei  medicininę pažymą. 
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VII.  TECHNINĖ KOMISIJA, ŽYMĖJIMAI IR 
PLOMBAVIMAI.   
7.1       Techninė komisija.  
Vieta:   Lietuvos Sporto Universitetas, Sporto g.6, S. Dariaus ir S. Girėno aikštė, 
Kaunas 
Data:    2018 -09-21  (penktadienis)                 
             2018-09-22   (šeštadienis)                       
Laikas:  

2018 m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etapo 
dalyviams 

Nedalyvaujantiems 2018 m. 
Mini ralio čempionato IV etapo varžybose 

   2018.09.21 (penktadienis) 17:15-22:00 val.  2018.09.21 (penktadienis) 18:15-22:00 val. 
2018.09.22 (šeštadienis) 06:15-8:40 val. 2018.09.22 (šeštadienis) 07:15-8:40 val. 

 
Ekipažų atvykimo  į techninę komisiją grafikas kartu su starto tvarka bus skelbiamas      
2018-09-20  (ketvirtadieni)  www.lasf.lt,  www.autoveteranai.lt  ir  www.ltak.lt 
Automobilį techninei apžiūrai gali pateikti ir ekipažo atstovas.  
7.2!   Dokumentai, pateikiami techninės komisijos metu. 
Techninės komisijos apžiūros metu ekipažai  privalo pateikti šiuos dokumentus:   

-! transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
polisą; 

-! transporto priemonės registracijos liudijimą; 
-! techninės apžiūros galiojimą patvirtinantį dokumentą; 
-! LASF ar kitos šalies ASN išduotą sportinio automobilio techninį pasą, jei 

automobilyje sumontuoti saugos lankai. 
  
           Ekipažai, pageidaujantys lipdukus atsiimti anksčiau,  iki 2018.09.21 
(penktadienio) 17:00 apie tai turi informuoti varžybų administratorių arba direktorių 
(tel. +370 688 48260, el.paštas auto.veteranai@gmail.com ), kartu suderinti atsiėmimo 
vietą ir laiką. Startinius numerius ir privalomos reklamos lipdukus ekipažas privalo 
užklijuoti ant automobilio iki technikinės komisijos patikrinimo.  
7.3.     Ekipažo saugos įranga.  
7.3.1.  Greituminėse ir papildomose rungtyse (GR-PR) dalyviai privalo dėvėti 
šalmus, būti prisisegę saugos diržus ir važiuoti įjungtomis artimomis žibintų šviesomis 
arba jas atitinkančiais LED žibintais.  
7.3.2. Apsauginiai šalmai ir saugos diržai bus tikrinami techninės komisijos metu. 
Pakartotinis patikrinimas galimas serviso ir regrupavimo parkuose, bei viso ralio metu ( 
ne greituminių rungčių metu.).  
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7.3.3 Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, tačiau jei jie sumontuoti, privalo 
atitikti FIA kodekso “J” priedo 253.8 straipsnio reikalavimus, automobilis turi turėti 
LASF ar kitos ralies ASF išduotą sportinio automobilio techninį pasą.  
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VIII.  KURAS. 
8.1       Kuro užpylimas. 
Kuro užpylimas galimas serviso zonoje arba bet kurioje degalinėje, su sąlyga, kad 
pastaroji yra ralio maršrute.  
 
8.2.       Kuro užpylimo procedūra. 
Kuro užpylimo serviso metu privaloma naudoti skysčiams nelaidžią medžiagą (brezentą 
ar guminį kilimėlį). Už šios procedūros vykdymo saugumą atsako tik ekipažo nariai 
arba ekipažą aptarnaujantys mechanikai.  
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IX.     STARTINIAI MOKESČIAI. 
9.1       Startiniai mokesčiai (Ralis Kauno ruduo 2018 m. ir Lietuvos Mini ralio 
čempionato IV etapo dalyvių) 
 Startiniai 
mokesčiai 

Iki   2018-09-19 17:00 Iki 2018.09.21 17:00 

Visoms įskaitoms 100 EUR 150 EUR 
Komandinis 25 EUR 25 EUR 

 
9.2  Startiniai mokesčiai dalyviams užsieniečiams, kurie dalyvauja ralyje „Kauno 
ruduo-2018“ tarptautinėje įskaitoje 
 

Startiniai 
mokesčiai 

  Iki   2017-09-
19 17:00 

Iki 2018.09.21 
17:00 

Užsieniečiams, 
dalyvaujantiems 

tarptautinėje 
įskaitoje 

  150 EUR 200 EUR 

 
 
 
Organizatorius pasilieka teisę, esant reikalui, atleisti konkrečius dalyvius nuo startinių 
mokesčių. Ekipažas gali atsisakyti vežti papildomą organizatoriaus reklamą. Tokiu 
atveju jis apie tai turi informuoti paraiškoje ir papildomai sumokėti 200 EUR dydžio 
mokestį.  Ralio lipdukas ir startiniai numeriai yra privalomi ir jų atsisakyti negalima. 
 
9.3     Mokėjimo rekvizitai. 
Gavėjas: Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija 
Gavėjo kodas: 304268454 
Bankas: Swedbank 
Gavėjo a/s:   LT 48 73 000 10148694469 
Mokėjimo paskirtis: Ralis „Kauno ruduo-2018“ startinis mokestis už: (įrašyti komandą 
ir/ar dalyvio (-ų) pavardę (-es), vardą(-us). 
 
9.4     Mokesčio gražinimas. 
Jeigu startinį mokestį sumokėjęs ekipažas dėl pateisinamos priežasties negali dalyvauti 
varžybose, jam gražinama 50% procentų startinio mokesčio sumos. Atšaukus varžybas 
dėl „force majeure“ ar kitų priežasčių, starto mokestis gražinamas 50% sumos. 
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9.5     Dalyvio paketas 
Paketas Kiekis ekipažui 

Maišelis   1 vnt.  
Lipdukas (didelis) su ralio emblema  1 vnt.  
Startiniai numeriai  2 vnt.  
Kelio knyga  1 vnt.  
Varžybų programa 1 vnt.  
Reklaminiai lipdukai  komplektas  
    
Maitinimo kortelės 2 vnt.  

Kelio knygos dalyviams bus išduodamos tik administracinės komisijos metu 
2018.09.22. (šeštadieni). 
Penktadieni 2018.09.21(penktadieni kelio knygos dalyviams nebus išduodamos). 
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X.      DRAUDIMAS 
10.1      Draudimo objektai.  
10.1.1. Visi 2018 metų Lietuvos automobilių Mini ralio čempionato IV etapo   
varžybose ir ralyje „Kauno ruduo-2018“ nedalyvaujantys 2018m.Lietuvos Mini ralio 
čempionato IV etape automobiliai  privalo būti apdrausti Lietuvos Respublikoje 
galiojančiu transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomuoju civilinės 
atsakomybės draudimu. Draudimas turi galioti viso ralio metu.  
10.1.2. Organizatorius apdraudžia varžybas renginio civilinės atsakomybės 
draudimu, jiems važiuojant  rungtyse nuo starto iki finišo arba ekipažo pasitraukimo ar 
pašalinimo iš varžybų momento. Ralyje dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam 
tretieji asmenys. 
 
10.1.3    Pranešimas apie žalą. 
Dalyviai ne vėliau kaip iki varžybų pabaigos privalo pranešti organizatoriui apie bet 
kokią žalą, padarytą tretiems asmenims papildomose  ir greituminėse rungtyse. 
Nepranešus apie tai arba pranešus pavėluotai, visa atsakomybė dėl patirtos žalos 
atlyginimo tenka ekipažui. 
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XI.    REKLAMA IR IDENTIFIKAVIMAS. 
11.1   Reklamos išdėstymas nurodytas papildomų nuostatų priede Nr.8 šiuose plotuose 
pažymėta LASF reklama yra privaloma, tačiau jos atsisakyti ekipažas gali  sumokėjęs 
200 EUR mokestį. 
11.2 Dalyvis identifikuojamas privalomais lipdukais, kurie yra išduodami 
administracinės komisijos metu, maišeliuose. 
11.3   Tik vadovaujantis priedu Nr.8 ir tinkamai lipdukais apklijavus automobilį galima 
jį pateikti techninei komisijai. 
11.4.  Varžybų metu, praradus startinių numerių, identifikavimo ženklų ar privalomos 
reklamos lipdukus, dalyvis yra šalinamas iš varžybų.  
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XII.   PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI 
12.1   Apsauginiai šalmai ir saugos diržai bus tikrinami prieš startinės techninės 
komisijos metu. Pakartotinis tikrinimas gali būti atliktas Serviso ir Regrupingo 
parkuose. 
12.2  Ralio dalyvių automobiliai privalo būti pastatyti į prieš startinę zoną S. Dariaus ir 
S. Girėno aikštėje, Kaune 2018.09.22.(Šeštadienį)  Laikas: 9:05-9:30 val. 
12.3   Papildomose rungtyse (PR ir GR) dalyviai privalo dėvėti šalmus, būti prisisegę 
saugos diržus ir važiuoti įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis arba jas 
atitinkančiais LED žibintais.   
12.4 Papildomose rungtyse (PR ir GR) priešinga kryptimi važiuoti griežtai 
draudžiama. Už šio reikalavimo nevykdymą ekipažas šalinamas iš varžybų.  
12.5   Iš varžybų pasitraukę ekipažai privalo informuoti  varžybų vadovą arba teisėją 
ryšiams su dalyviais, pranešti pasitraukimo priežastį, vietą ir laiką, bet kurio punkto 
teisėjui gražinti kontrolinę kortą. 
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XIII.  KITOS PROCEDŪROS 
13.1      Starto procedūros ir tvarka. 
13.1.1.  Oficialus varžybų laikas: vietos laikas pagal Rytų Europos vasaros laiką CET 
+2 – UTC+3. 
 
13.1.2. Oficialus starto tvarkaraštis bus skelbiamas oficialioje varžybų lentoje ralio 
štabe, taip pat LK0 punkte S. Dariaus ir S. Girėno aikštėje, Kaune prie starto arkos.   
 
13.1.3. Visų ralio dalyvių automobiliai privalo būti pastatyti į starto zoną ( S. Dariaus 
ir S. Girėno aikštė, Kaunas)  pagal  administracinės komisijos metu išduotą schemą 
nuo 9:15 iki 9:30 val.  
 
13.1.4.   Ralio iškilmingo  starto vieta ir laikas:  
Vieta: Lietuvos Sporto Universitetas sporto g.6 S. Dariaus  ir S. Girėno aikšte Kaunas 
 Data    2018.09.22 (šeštadienis).  

2018 m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo 
dalyviams 

Nedalyvaujantiems 2018 m.   
Mini ralio čempionato IV etapo varžybose 

2018.09.22 (šeštadienis) 10:00 val. 2018.09.22 (šeštadienis) 10:40 val.,  
 
13.1.5.   Starto intervalas tarp ekipažų – 2 minutės.  
 
13.1.6. Starto procedūra. Daugelyje PR ir GR startas vykdomas elektroninės 
aparatūros pagalba. Likus 30 sek. iki numatomo starto, ekipažui atiduodama laiko 
kortelė, elektroninis laikrodis rodo valandas, minutes ir sekundes. Iki starto likus 5 sek., 
skalėje  paeiliui kas sekundę užsidega 5 raudonos lempos. Joms užgesus, ekipažas 
privalo startuoti. Ekipažui startavus teisingai, užsidega ir 20 sek. dega žalia šviesa, o jei 
padarytas falšstartas – ekrane užsidega „FALSE“ arba lieka degti raudona šviesa, ir 
parodomas laikas, kuriuo ekipažas paankstino  priklausantį startą. 
 
13.1.7.  Jei elektroninės aparatūros nėra arba ji neveikia, starto procedūra vykdoma 
pagal Lietuvos automobilių ralio taisyklių (T-2018) reikalavimus (37.3 p.). Starto 
teisėjas būtinai turi informuoti ekipažą, jei starto procedūra vykdoma ne elektroninės 
aparatūros pagalba.  
 
13.1.8.  2018 m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo varžybų laiko kontrolės 
kortelių keitimas, nebus vykdomas.  

Sekcija Išdavimas Surinkimas 
1.                               o                    7A 
2.                               8                  15 A 
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13.2       Ralis. 
13.2.1.   Greituminėse rungtyse važiuoti priešpriešine kryptimi griežtai draudžiama. 
Už šio reikalavimo nevykdymą ekipažas šalinamas iš varžybų. 
13.2.2.    Iš varžybų pasitraukę ekipažai privalo informuoti  varžybų vadovą 
(tel.+370 614 81141) arba teisėją ryšiams su dalyviais (tel.+370 671 62265), pranešti 
pasitraukimo priežastį, vietą ir laiką, bet kurio punkto teisėjui gražinti kontrolinę kortą, 
ir nuo automobilio nuimti startinius numerius. 
 
13.2.3.    Apie LASF sportinio automobilio techninį pasą turinčio automobilio avariją 
ralio metu ekipažo arba pareiškėjo atstovas privalo informuoti technikinės komisijos 
pirmininką ir, jam pareikalavus, pateikti automobilį techniniam patikrinimui (T-2018, 
27.3 p.). 
 
13.3.        Ralio finišo procedūra. 
Ralio LMRČ IV etapo sportinė dalis baigiasi  įvažiavus į LK-15 A (nedalyvaujančių 
LMRČ IV etape – į LK-5A) ir gavus atžymą laiko kontrolės kortelėje. Iš karto po to 
ekipažas privalo pastatyti automobilį į uždarą parką.  
 
13.4.       Ankstesnis atsižymėjimas LK punktuose. 
Leidžiamas  ankstesnis atsižymėjimas netaikant laiko baudos: LMRČ IV etapo varžybų 
dalyviams – LK-15A, nedalyvaujantiems LMRČ IV etape – LK-5A.  
 
13.5.        Servisas. 
13.5.1.  Automobilių servisas leidžiamas tik nurodytoje serviso zonoje, laikantis 
serviso taisyklių reikalavimų ( T 2018, 48—51 p.). Priekabas reikia palikti 
organizatoriaus nurodytoje vietoje ( priedas Nr.  ). nedalyvaujantiems 2018 m. Lietuvos 
Mini ralio čempionato IV etape automobilių servisas  leidžiamas visose ralio trasose.  
13.5.2.     Serviso parke greitis apribotas iki 20 km / val.  
  
13.6.        Pergrupavimas ir uždaras parkas.  
Po pirmos sekcijos (LK-7A) 2018 m. Mini ralio čempionato IV etapo dalyviams bus 
vykdomas pergrupavimas be starto pozicijų perstatymo - dalyvių intervalo sutraukimas 
(T-2018, 35p.).  
13.7.       Baudos, protestai, apeliacijos. 
13.7.1.  Baudos nurodytos LMR varžybų reglamento Priede Nr.3 (šių Papildomų 
nuostatų priedas Nr. 14 „Baudų lentelė“). 
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13.7.2.     Protestai ir apeliacijos pateikiami vadovaujantis LASK (13 ir 15 str.) ir  
2018m. Lietuvos  Mini ralio čempionato reglamento punktais (10.1-10.9 p.). 
13.7.3.      Po  ralio finišo iki oficialių rezultatų paskelbimo visi  dalyvių automobiliai 
privalo likti uždarame parke. Išimtinais atvejais išvažiuoti galima tik gavus varžybų 
komisaro raštišką leidimą. 
 
13.8.           Įskaita. 
2018m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo įskaita vedama vadovaujantis 2018 m. 
Mini ralio čempionato reglamento 6.1p. ir šio Reglamento priedu „Taškų skaičiavimo 
lentelė“. 
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XIV.   PRIZAI, TAURĖS, APDOVANOJIMAI.  
14.1.   2018m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etape „Kauno ruduo-2018“  I-III 
vietas atskirose klasėse užėmę pirmieji ir antrieji vairuotojai apdovanojami 
organizatoriaus taurėmis, prizais, jei jie įsteigti. Užėmę IV-X vietas apdovanojami 
organizatoriaus  diplomais. 
14.2.   Komandos, 2018m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etape „Kauno ruduo-
2018“ užėmusios I-III vietas, apdovanojamos organizatoriaus taurėmis. Užėmusios IV-
X vietas apdovanojamos organizatoriaus diplomais.  
14.3.   Organizatoriai, ar rėmėjai gali steigti papildomus prizus, apie ką bus skelbiama 
iki starto.  
14.4. 2018m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etape „Kauno ruduo-2018“ 
nedalyvaujantys pirmieji ir antrieji vairuotojai atskirų grupių nugalėtojai ir prizininkai 
apdovanojami organizatoriaus taurėmis ir diplomais, laimėję IV-X vietas apdovanojami 
organizatoriaus diplomais. Galimi papildomi rėmėjų prizai ir dovanos.  
14.5.   Ralyje „Kauno ruduo-2018“  sporto veteranų grupėje bendros įskaitos nugalėtojai 
apdovanojami organizatoriaus Kastyčio ir Arvydo Girdauskų  atminimo taurėmis, abu 
ekipažo dalyviai turi turėti automobilių sporto meistro vardą.  
14.6.   Ralio  „Kauno ruduo-2018“ sporto veteranų grupėje II ir III vietas užėmę 
dalyviai apdovanojami organizatoriaus taurėmis ir diplomais, užėmę IV-X vietas – 
organizatoriaus diplomais.  
14.7.   Ralio  „Kauno ruduo-2018“ automobilių sporto veteranų klasių įskaitose I, II ir 
III vietas užėmę dalyviai apdovanojami organizatoriaus taurėmis ir diplomais, užėmę 
IV-X vietas – organizatoriaus diplomais.  
14.8.  Ralio „Kauno ruduo-2018“ sporto veteranų komandos, užėmusios I-III vietas, 
apdovanojamos organizatoriaus taurėmis, užėmusios IV-X vietas – organizatoriaus 
diplomais.  
14.9. Pagerbti  Anapilin išėjusiems garbingiems veteranams galimi papildomi prizai  
2018m. Lietuvos Mini ralio  čempionato IV etapo dalyviams ir jame nedalyvaujantiems 
ekipažams už geriausius rezultatus atskirose rungtyse. Šie prizai bus įteikti per 
apdovanojimų ceremoniją. 
14.9.1. 2018m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo dalyvių ekipažas, pasiekęs 
geriausią rezultatą absoliučioje įskaitoje PR-7 .......................... , organizatoriaus 
apdovanojamas Romualdo Barkausko atminimo taurėmis. 
14.9.2. 2018m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo dalyvių ekipažas, pasiekęs 
geriausią rezultatą PR-1 „SGC1“ variklis iki 1600 ccm klasės įskaitoje organizatoriaus 
apdovanojamas Rimo Baltrušio Baltrušaičio atminimo taurėmis. 
14.9.3. 2018m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo dalyvių ekipažas, pasiekęs 
geriausią rezultatą PR-2 „SGC-2“ variklis iki 2000 ccm klasės įskaitoje organizatoriaus   
apdovanojamas Sigito Alesiaus atminimo taurėmis. 
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14.9.4. 2018m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo dalyvių ekipažas, pasiekęs 
geriausią rezultatą PR-3„SGC-3“ variklis nuo 2000 ccm klasės įskaitoje organizatoriaus 
apdovanojamas Evaldo Čerškaus atminimo taurėmis. 
14.9.5. 2018m. Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo dalyvių ekipažas, pasiekęs 
geriausią rezultatą PR-8 „SGC-4“ variklis virš 3000 ccm klasės įskaitoje organizatoriaus 
apdovanojamas Romo Jakučionio atminimo taurėmis. 
14.9.6. 2018 m.  Lietuvos Mini ralio čempionato IV etapo dalyvių ekipažas, pasiekęs          
geriausią rezultatą PR-9 „ SGC-1“ serijiniai automobiliai pagaminti iki 1988m. sausio 
1d. klasės įskaitoje organizatoriaus apdovanojamas Daliaus Juozelskio atminimo 
taurėmis  
14.9.7. Veteranų ekipažas,     PR-1 ............................. pasiekęs geriausią rezultatą tarp 
dalyvaujančių „Moskvič-412“ iki 1600 ccm markės automobiliais, organizatoriaus 
apdovanojamas sporto meistro Vidmanto Čiutelės atminimo taurėmis.  
14.9.8. Veteranų ekipažas,  PR-1 ............................. pasiekęs pirmąjį rezultatą tarp 
dalyvaujančių VAZ-2105-2106-2107 iki 1600 ccm markės automobiliais, 
organizatoriaus apdovanojamas sporto meistro Petro Krivoščenkos atminimo taurėmis.   
14.9.9. Veteranų ekipažas,  PR-2 ............................. pasiekęs geriausią rezultatą tarp 
dalyvaujančių „Volga“ GAZ-21 virš 2000 ccm markės automobiliais, organizatoriaus 
apdovanojamas Docento Evaldo Čerškaus atminimo taurėmis.    
14.9.10. Veteranų  ekipažas, PR-3............................... pasiekęs geriausią rezultatą tarp 
dalyvaujančių „Volga“ GAZ-24 iki 2500 ccm markės automobiliais, organizatoriaus 
apdovanojamas sporto meistro Romualdo Barkausko atminimo taurėmis.  
14.9.11. Veteranų ekipažas,    PR-4 ................................ pasiekęs geriausią rezultatą tarp 
dalyvaujančių  „Volga“ GAZ-2410 iki 2500ccm markės automobiliais,  organizatoriaus 
apdovanojamas sporto meistro Sigito Alesiaus  atminimo taurėmis.  
14.9.12. Veteranų Ekipažas   PR-4    ................................ pasiekęs antrąjį rezultatą tarp 
dalyvaujančių VAZ-2101-21011-21013 1300-1600 ccm markės automobiliais,  
organizatoriaus apdovanojamas Docento Edvardo Čerškaus atminimo taurėmis. 
14.9.13. Veteranų  Ekipažas  PR-5 ................................ pasiekęs geriausią rezultatą tarp 
dalyvaujančių  „Pobieda“ M-20 virš 2120 ccm markės automobiliais,  organizatoriaus 
apdovanojamas nusipelniusio sporto meistro Leontijaus Potapčiko atminimo taurėmis. 
14.9.14. Veteranų ekipažas PR-5.............................. pasiekęs antrąjį rezultatą tarp 
dalyvaujančių   „Pobieda“  M-20  virš  2120 cm. markės automobiliais, organizatoriaus      
apdovanojamas   sporto meistro Vidmanto Čiutelės atminimo taurėmis. 
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XV.  APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA.  
 
15.1.    Apdovanojimo ceremonija vyks: 
Vieta:   Lietuvos Sporto Universitetas, sporto g.6 antras aukštas, 205 auditorija Kaunas 
Data:    2018.09.22 (šeštadienis) 

2018 m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etapo 
dalyviams 

Nedalyvaujantiems 2018 m. 
Mini ralio čempionato IV etapo varžybose 

Nuo 21:00 val. Nuo 18:00 val. 
 
15.2.    Ekipažai prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į 
prizus bei apdovanojimus ir baudžiami 15 EUR bauda.              
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Lietuvos automobilių sporto federacijos 
Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų, rėmėjų, svečių ir klubu narių, 

dalyvavimo varžybose 
TAISYKLĖS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

I. 

1.1. Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų grupė – tai asmenys, sulaukę 50-ties 
metų amžiaus ir turintys SSRS sporto meistro ar kandidato į sporto meistrus vardą arba Lietuvos 
automobilių sporto meistro vardą. 
Registracijos į varžybas metu turi pateikti sporto meistro ar kandidato į sporto meistrus pažymėjimą. 
Automobilio ekipažą sudaro du veteranai arba veteranas (už vairo) ir šturmanas ne jaunesnis kaip 10 
metų. 
Lietuvos automobilių sporto teisėjų veteranų grupė – tai asmenys, sulaukę 50-ties metų amžiaus ir 
turintys visasąjunginę  (SSRS) arba nacionalinę teisėjo kategoriją, taip pat turintys garbės teisėjo 
vardą. Registracijos į varžybas metu turi pateikti tai patvirtinančią licenciją ar pažymėjimą. 
Automobilio ekipažą sudaro du veteranai arba veteranas už vairo ir šturmanas ne jaunesnis kaip 10 
metų. 
1.2. Lietuvos automobilių sporto rėmėjų, svečių ir klubų narių grupė – tai asmenys, turintys rėmėjo 
statusą. Registracijos metu turi pateikti rėmėjo pažymėjimą ar patvirtinimą, kad asmuo tikrai yra LASF 
ar  klubų rėmėjas, ar svečias. 
1.3. Jei vienas iš ekipažo narių nėra Lietuvos automobilių sporto veteranas, toks ekipažas priskiriamas 
atskirai grupei. 
1.4.  Lietuvos automobilių sporto meistrai veteranai, teisėjai veteranai, rėmėjai , svečiai klubų nariai viename 
automobilyje gali važiuoti trise, trečią dalyvį būtinai privaloma įtraukti į paraišką, jam taip pat bus skiriamas 
apdovanojimas, prizas ir diplomas. 
 

II. Automobiliai 
2. Standartiniai istoriniai automobiliai, pagaminti Rusijoje; Pirmos (A) grupės (SIA-3) automobiliai, 
pradėti gaminti nuo 1958 m. iki 1969 m. Pabaigos. 
Varžybose galima dalyvauti šių kategorijų ir klasių automobiliais: 
A(SIA-3) 1.   Moskvich   (412, IŽ-412, 2140 iki 1600 kub. cm. 
A(SIA-3) 2.   Zaporožiec (ZAZ-968  iki 2000 kub. cm. 
A(SIA-3) 3.   Pobieda M-20 virš 2120 kub. cm. 
A(SIA-3) 4.   Volga GAZ-21virš 2000 kub. cm. 
2.2. Standartiniai istoriniai automobiliai, pagaminti Rusijoje; Antros (B) grupės (SIA-3) automobiliai 
pradėti gaminti nuo 1970 m. iki 1988 m. pabaigos. 
B(SIA-3) 1.   Žiguli VAZ-2101, 21011, 21013,  1300-1600 kub. cm. 
B(SIA-3) 2.   Žiguli VAZ-2103  iki 1500-1600 kub. cm. 
B(SIA-3) 3.   Volga  GAZ-24, 2410  iki  2500 kub. cm. 
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2.3.  Standartiniai istoriniai automobiliai pagaminti Rusijoje,Trečios (C) grupės (SIA-3)automobiliai 
pradėti gaminti nuo 1976 m. iki 1989 m. pabaigos. 
2.4.  Laisva klasė; Ketvirtos (D) grupės (SIA-2) automobiliai neatitinkantys, (SIA-1) ir (SIA-3) 
reikalavimų. 
2.5. Standartiniai istoriniai automobiliai, Penktos (E) grupės (SIA-1) automobiliai, pradėti gaminti 
nuo 1960 m. iki 1988 m. 
2.6.  Senovinių klasikinių automobilių, Šeštos (H) grupės automobiliai, skirstomi į dvi klases: 
         2.6.1. H-1  Automobiliai pagaminti nuo 1900 m. iki 1945 m. pabaigos   
         2.6.2. H-2  Automobiliai pagaminti nuo 1945 m. iki 1960 m. pabaigos     
                          ( Šie automobiliai būtinai turi atitikti FIVA reikalavimus.). 
 
 

III. Minimalūs techniniai reikalavimai 
3.1.   Istoriniai ralio automobiliai turi atitikti gamyklos gamintojos techninius parametrus. Automobilį 
galima remontuoti, stiprinti kėbulą ir važiuoklę, pridedant metalo. Lengvinti draudžiama. 
3.2.     Laisvai pasirenkami ratų diskai ir padangos, atitinkančios KET reikalavimus. 
3.3.   Gali būti keičiamas vairo ratas, sumontuoti saugos lankai ir diržai, variklio ir greičių dėžės 
apsauga (draudžiama titaninė), sumontuotos dvi priekinės anatominės sėdynės. Maratono ralyje galima 
turėti du patikimai pritvirtintus atsarginius ratus. 
 
 

IV. Automobilio svoris 
4.      Minimalus automobilio svoris pagal variklio kubatūrą: 
4.1.      iki 1300 cm. – 820 kg. 
4.2.      nuo 1300 cm. iki 1600 cm. – 900 kg. 
4.3.      nuo 1600 cm. iki 2000 cm. – 1000 kg. 
4.4.      daugiau kaip 2000 cm. – 1200 kg. 
 
 

V. Klasės įskaita 
5.1.     Klasės įskaita vedama, kai pareikštas dalyvių skaičius – ne mažiau 3. 
5.2.     Esant mažesniam dalyvių skaičiui, žemesnė klasė jungiama prie aukštesnės klasės. 
Taisyklės ir techniniai reikalavimai apsvarstytos ir patvirtintos LASF Senjorų komiteto posėdyje 2017 
12 15.  

Lietuvos automobilių sporto federacijos           
Senjorų komiteto pirmininkas     Evaldas Torrau 
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PRIEDAI: 
PRIEDAS  Nr.2   Nedalyvaujantiems  2018m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etape -  dalyvio 
paraiška. 
PRIEDAS  Nr.3   Nedalyvaujantiems  2018m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etape -  komandinė 
paraiška.  
PRIEDAS  Nr.4    Dalyvaujantiems     2018m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etapo -  dalyvio - 
dalyvio paraiška. 
PRIEDAS  Nr.5    Dalyvaujantiems     2018m. Lietuvos   Mini ralio čempionato IV etapo -  komandinė 
paraiška. 
PRIEDAS  Nr.6    Nedalyvaujantiems 2018m. Lietuvos   Mini ralio čempionato IV etape -  maršrutinė 
kortelė. 
PRIEDAS  Nr.7    Dalyvaujantiems     2018m. Lietuvos   Mini ralio čempionato IV etape -  maršrutinė 
kortelė. 
PRIEDAS  Nr.7A Dalyvaujantiems     2018m. Lietuvos    Mini ralio čempionato IV etape -  maršrutinė 
kortelė. 
PRIEDAS  Nr.8    Dalyvaujantiems     2018m. Lietuvos    Mini ralio čempionato IV etape – reklaminių 
lipdukų klijavimo ant sportinio automobilio schema. 
PRIEDAS  Nr.9    Dalyvaujantiems     2018m. Lietuvos    Mini ralio čempionato IV etape –  tėvų sutikimas 
(lietuvių kalba). 
PRIEDAS  Nr.10  Dalyvaujantiems     2018m. Lietuvos    Mini ralio čempionato IV etape –  tėvų sutikimas 
(anglų kalba).  
PRIEDAS  Nr.11  Nedalyvaujantiems 2018m. Lietuvos    Mini ralio čempionato IV etape –  priešstartinnė 
techninė komisija. 
PRIEDAS  Nr.12   Dalyvaujantiems    2018m. Lietuvos    Mini ralio čempionato IV etape –  priešstartinnė 
techninė komisija. 
PRIEDAS  Nr.13   Dalyvaujantiems    2018m. Lietuvos    Mini ralio čempionato IV etape –  varžybų 
programa. 
PRIEDAS  Nr.14   Dalyvaujantiems    2018m. Lietuvos     Mini ralio čempionato IV etape –  baudų lentelė. 
PRIEDAS  Nr.15   Dalyvaujantiems    2018m. Lietuvos     Mini ralio čempionato IV etape –  teisėjas 
ryšiams su dalyviais. 
PRIEDAS  Nr.16   Dalyvaujantiems    2018m. Lietuvos     Mini ralio čempionato IV etape –   informacija 
apie sąskaitą.  
PRIEDAS  Nr.17   Dalyvaujantiems    2018m. Lietuvos     Mini ralio čempionato IV etape –   ralio centro 
schema ir atvykimo nuorodos. 
PRIEDAS  Nr.18   Dalyvaujantiems    2018m. Lietuvos      Mini ralio čempionato IV etape –   ralio 
viešbutis. 
PRIEDAS  Nr.19   Dalyvaujantiems    2018m. Lietuvos      Mini ralio čempionato IV etape –   maitinimo 
kortelių pavyzdžiai 
PRIEDAS  Nr.20    Dalyvaujantiems   2018m. Lietuvos       Mini ralio čempionato IV etape –   ralio 
emblema. 
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PRIEDAS  Nr.21    Dalyvaujantiems   2018m. Lietuvos       Mini ralio čempionato IV etape –  ralio 
rėmėjai. 
PRIEDAS  Nr.22    Dalyvaujantiems   2018m. Lietuvos       Mini ralio čempionato IV etape –   
apdovanojimai ekipažams už geriausius rezultatus atskirose rungtyse. 
PRIEDAS  Nr.23     Varžybų dalyvių automobilių pastatymo  starto ir finišo schema Lietuvos Sporto 
Universiteto  S. Dariaus ir S. Girėno aikštėje Sporto g.6 
PRIEDAS  Nr.24    Dalyvaujantiems   2018m. Lietuvos  Mini ralio čempionato IV etape –  papildoma 
informacija, varžybų programa. 
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Suderinta ir patvirtinta:   Paruošta:  Suderinta: 
 
Lietuvos automobilių sporto  Organizatoriai: 
federacijos Ralio komiteto   Lietuvos automobilių klubo 
pirmininkas     prezidentas 

 
.............................. Donatas Liesis   .................................. Rolandas Dovidaitis
       
 
 
Lietuvos automobilių sporto federacijos Tarptautinės automobilių sporto 
Teisėjų komiteto pirmininkas  Veteranų asociacijos direktorius 
 
 
 

....................................Šarūnas Liesis                          .............................. Šarūnas Liesis  ................................ Romualdas Mažuolis 
 

  
Lietuvos automobilių sporto federacijos          
Senjorų komiteto pirmininkas    

                      
   ................................... Evaldas Torrau 
 
 
Lietuvos automobilių sporto federacijos Lietuvos „Porsche“ klubo 
Generalinė sekretorė   direktorius, 
    Varžybų direktorius 
 
2018-08-20 
..................................... Renata Burbulienė  ................................... Justinas Sipavičius 
    

2018.08.10 
 


