
   

 
 
 
 

2018 M.  LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SLALOMO ČEMPIONATO 
V ETAPAS 

 
!
!

P A P I L D O M I  N U O S T A T A I  
 

2018 m. spalio 6 d. 
Vytauto Didžiojo gatvė, Pakruojo miestas, Pakruojo r. sav. 

 
 

I.! BENDRA INFORMACIJA 
 
1.1.! APIBRĖŽIMAS: 

Varžybos yra 2018 m. Lietuvos automobilių Slalomo čempionato V etapas. Tai oficialios nacionalinės, 
C lygos automobilių sporto varžybos, vykdomos vadovaujantis: 

•! Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu (toliau tekste – LASK);  
•! Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; 
•! 2018 m. Lietuvos automobilių 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 – Vytauto Didžiojo gatvė, Pakruojo miestas, Pakruojo r. sav.  
 (Koordinatės 55.977987, 23.848268 (WGS). 
Data – 2018 m. spalio mėn. 6 d. (Šeštadienis). 
 

1.2.! ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 
 

Organizatorius:  
Asociacija „Pakruojo automobilių sporto klubas“ 
Įmonės kodas: 3033225674 
Adresas: Vienuolio g. 9, Pakruojis, Lietuva 
Mob. +370 683 13 952 
El. paštas.: pakruojoask@gmail.com 

Informacija apie varžybas ir organizatoriaus pranešimai skelbiami Pakruojo automobilių sporto klubo 
socialinio tinklapio Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009348625628 

 



   

Organizatoriaus teisių perleidėjas: 
Lietuvos automobilių sporto federacija    �
Adresas: Savanorių pr. 56, Kaunas, Lietuva 
Tel./Fax.:  +370 37 350 006     
Mob.:  +370 615 46710 
El. paštas: lasf@lasf.lt 
 
 
OFICIALŪS ASMENYS 
Varžybų vadovas/komisaras – Audrius Kliminskas, mob. +370 615 46 710, 
Vyr. sekretorė – Vaida Šeižė, mob. +370 606 86 600, 
Trasos saugumo viršininkas – Audrius Kliminskas, mob. +370 615 46 710, 
Tech. komisijos pirmininkas Aurimas Šidlauskas, mob. +370 686 87958; 
Laikininkas – Kęstutis Špokauskas, mob. +370 687 89 469. 

 
 

II.!  PROGRAMA 
 
2.1.! PARAIŠKOS 
 
Paraiškos priimamos tik užpildžius paraiškas nuorodoje (Google formos):  
https://docs.google.com/forms/d/1oj5Ba9_hdm_MlC8HxbO2OgtnQonwbraN5Yzayxku4tY/viewform?edit_req
uested=true#responses iki 2018.10.03 (Trečiadienis) imtinai. Po šio termino taikomas didesnis startinis 
mokestis. 
Pasiekus maksimalų dalyvių skaičių registracija bus stabdoma.  
Visi dalyviai pateikdami paraiškas dalyvauti varžybose, pasirašytinai sutinka su šiais varžybų papildomais 
nuostatais ir kitais 1.1. nurodytais teisės aktais, bei sutinka sąmoningai laikytis kultūringo vairavimo ir 
tarpusavio pagarbos principų. Bet koks chuliganiškas vairavimas ar nekultūringas elgesys varžybų teritorijoje 
bus vertinamas kaip esminis šių nuostatų nesilaikymas ir dalyvis bus pašalintas iš varžybų. 
 
2.2.! REGISTRACIJA, SUSIPAŽINIMAS SU TRASA, ĮSKAITINIAI VAŽIAVIMAI, REZULTATAI 
 

Registracijos vieta: Vytauto Didžiojo gatvė, Pakruojo miestas, Pakruojo r. sav. 
Vietos koordinatės: (Koordinatės 55.977987, 23.848268 (WGS).   
 
Techninės komisijos vieta: Vytauto Didžiojo gatvė, Pakruojo miestas, Pakruojo r. sav.  
Data:  2018 m. spalio mėn. 6 d. (Šeštadienis)  

 
      SČ dalyviai: 

Administracinė komisija nuo 08:00 val. iki 09.30 val.  
Tech. komisija nuo 08:15 val. iki 09:45 val.  
Dalyvių susirinkimas 09:50 
Susipažinimas su trasa ir įskaitiniai važiavimai nuo 10:00 val. iki 17.00 val.  
Nugalėtojų apdovanojimas, pagal preliminarius rezultatus, 30 min. po paskutinio dalyvio 
finišo.       

 



   

      Preliminarūs rezultatai varžybų metu skelbiami internete: www.lasf.lt ir klubo socialinio tinklapio 
Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009348625628 . 
 
      Preliminarių rezultatų paskelbimas oficialioje lentoje: 30 min. po paskutinio dalyvio finišo. 
 
      Oficialių rezultatų paskelbimas: 30 min. po preliminarių rezultatų paskelbimo. 
 

III.!VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA 
 

3.1. Kiekvienam dalyviui skiriama ne mažiau trijų važiavimų, dvejomis skirtingomis trasomis. Galutiniu 
varžybų rezultatu tampa visų važiavimų rezultatų ir visų baudų suma. Laikas matuojamas elektronine 
įranga. 

 
3.2.  Dalyviai skirstomi į grupes ir startuoja pagal organizatoriaus sudarytą starto tvarką: Važiavimai vykdomi 

eilės tvarka pagal klases: AWD; DAMOS; JAUNIAI; FWD; RWD; OPEN CLASS; RETRO. Į 
priešstartinę zoną, kiekvienos grupės dalyviai automobilius privalo pastatyti nurodytu laiku. Po 
kiekvienos grupės finišo, tos grupės dalyviams, uždaras parkas nevykdomas, dalyviai automobilius 
pasistato taip, kad netrukdytų kitiems varžybų dalyviams. 
Trasų schemas organizatorius paskelbia varžybų dieną ir suteikia registracijos metu. Susipažinimas su 
trasos konfigūracija vykdomas pėsčiomis prieš varžybų startą. 
 

3.3.   Trasos danga: 100% asfaltas. 
 
3.4.   Uždaras parkas tarp važiavimų nevykdomas. 
 
3.5.    Zonose, nurodytose trasos schemoje, iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val. 
 
3.6.    Visų važiavimų metu finišuojama „bazė“ . 

    
                                             IV. DALYVIAI. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS  
     
4.1.! Dalyvauti Lietuvos automobilių ”GS 2018” čempionato įskaitoje gali visi sportininkai, turintys LASF arba 

kitos šalies ASF išduotą D, DJ, E arba M kategorijos vairuotojo metinę licenciją. Registracijos metu, 
pateikus reikalingus dokumentus, bus galima įsigyti LASF vienkartinę M kategorijos licenciją, galiojančią 
tik varžybų dieną ir tik du kartus per metus leidžiama čempionate važiuoti su vienkartine licencija, 
priešingu atveju, čempionatiniai taškai anuliuojami. 
 

4.2.! Jauniams iki 17 metų imtinai čempionate vykdoma atskira įskaita. Dalyviui, pradėjusiam čempionatą šioje 
įskaitoje, leidžiama startuoti ir suėjus 18 metų (iki kalendorinių metų pabaigos). Šios klasės automobiliai 
negali viršyti 2000 cm3.  



   

4.2.1 Jaunuoliams, sulaukusiems 16 metų amžiaus, leidžiama startuoti kitoje klasėse, išlaikant sąlygą - 
variklio darbinis tūris iki 2000 cm3 imtinai. 

4.2.2 Norintys dalyvauti SČ etape privalo pateikti dalyvio paraišką. Asmeninės paraiškos dalyvauti 
čempionato etape pateikiamos iki organizatoriaus papildomuose nuostatuose nurodytos datos. 
Komandinės paraiškos - iki etapo administracinės komisijos darbo pabaigos. Į komandinę įskaitą gali 
būti įtraukti tik tie dalyviai, kurie yra įrašyti LASF išduotoje pareiškėjo licencijoje. Licenciją arba jos 
kopiją pareiškėjas pateikia registracijos metu. Dalyviai, turintys vienkartinę M kategorijos licenciją, į 
komandinę įskaitą netraukiami. 

 
4.3.! Automobiliai skirstomi į klases vadovaujantis 2018 m. Lietuvos automobilių Slalomo čempionato 

reglamentu ir taisyklėmis. 
4.3.1.! „SGC“ grupės automobiliai skirstomi į klases: 

FWD (priekiniais ratais varomi lengvieji automobiliai); 
RWD ( galiniais ratais varomi lengvieji automobiliai); 
AWD ( visais ratais varomi lengvieji automobiliai). 

4.3.2.! OC klasės automobiliai (Open class). 
4.3.3.! Jauniai 
4.3.4.! Damos (ne čempionato įskaita) 
4.3.5.! RETRO (ne čempionato įskaita) ir (automobiliai, kurie senesni nei 30 metų). 

4.4.! Vienas dalyvis tose pačiose varžybose, tuo pačiu automobiliu gali dalyvauti SGC klasėje pagal varomas 
ašis ir OC klasėje. Startinis mokestis už kiekvieną klasę mokamas atskirai. 

 
4.5.! Maksimalus dalyvių skaičius 120. 
4.6.! Įskaitinių važiavimų metu automobilyje gali būti tik vienas dalyvis, išskyrus atvejį, kai dalyvis yra 

nepilnametis. Šiuo atveju kartu su juo gali važiuoti už jį atsakingas asmuo. 
 
4.7.! Padangos – leidžiamos tik E žymėjimą turinčios, KET reikalavimus atitinkančios padangos. Padangos 

gali būti ir restauruotos. Padangų TREADWEAR negali būti mažesnis nei 120. „OC“ klasėje padangų 
Treadwear neribojamas.  

 
4.8.! LASF, FIA ar kitos ASN sertifikuoti saugos lankai – rekomenduojami. Įrengimas pagal FIA TSK J 253 

– 8 straipsnio reikalavimus.  
 

4.9.! Lenktynininkų ekipiruotė - rekomenduojama FIA homologuota ekipiruotė (rūbai, batai, šalmai, galvos 
įtvirtinimo sistemos FHR). Privaloma pilnai kūną dengianti, medvilninių arba sunkiai degių audinių 
apranga. Privalomi motociklininkų arba automobilių sportui pritaikyti, sertifikuoti ECE šalmai. Ant 
šalmų draudžiama tvirtinti bet kokią papildomą įrangą (vaizdo kameras), kuri nėra numatyta gamintojo. 

!
V.! PARAIŠKOS 

 
5.1.Teisingai užpildyta dalyvio paraiška privalo pasiekti Organizatorių Google formos): h 

https://docs.google.com/forms/d/1oj5Ba9_hdm_MlC8HxbO2OgtnQonwbraN5Yzayxku4tY/viewform?edit
_requested=true#responses ne vėliau, kaip iki 2018-10-03 (Trečiadienis) imtinai. Po šio termino taikomas 
didesnis startinis mokestis. 

 
5.2.     Dalyviai privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: 



   

 
-! ASF vairuotojo licenciją;  
-! vairuotojo pažymėjimą (išskyrus dalyvius, nesulaukusius minimalus amžiaus, nuo kurio leidžiama 
įgyti teisę vairuoti automobilius); 

-! automobilio registracijos liudijimą, arba laikiną registracijos pažymėjimą, arba LASF išduotą 
sportinio automobilio pasą. 
                  

5.3. Vienkartinei M kategorijos vairuotojo licencijai gauti pateikiami šie dokumentai: 
 

-! Vairuotojo pažymėjimas (išskyrus dalyvius, nesulaukusius minimalus amžiaus, nuo kurio leidžiama 
įgyti teisę vairuoti automobilius) arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;  

-! Asmens sveikatos patikrinimo pažyma; 
-! Automobilių sporto varžybose galiojantis draudimo nuo nelaimingų atsitikimų polisas. 
 

VI.! STARTINIAI  ĮNAŠAI, ATSAKOMYBĖ 
 
 
Startinių įnašų lentelė: 
 

 "SČ" 
iki 10.03 imtinai 

 

"SČ" 
nuo 10.04 ir varžybų dieną 

Dalyvio mokestis 25,00 EUR 30,00 EUR 
Komandos mokestis Nėra Nėra 

 
6.1.! Vienkartinė LASF M kategorijos licencija  - 3,00 EUR. 

 
6.2.! Jei, dėl pateisinamos priežasties, įnašą sumokėjęs dalyvis negali dalyvauti varžybose, tuomet jam 

grąžinama 50 % startinio įnašo.   
 

6.3.! Organizatorius neatsako  už  nuostolius, kuriuos  patyrė  dalyviai  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.  

 
6.4.! Asociacijos „Pakruojo automobilių sporto klubas“ nariams startinis mokestis netaikomas. 

 
6.5.! Startinis mokestis mokamas: 

 
Dalyvio startinis mokestis – 25,00 Eur;  
Dalyvių „JAUNIŲ“ startinis mokestis – 15,00 Eur;  
Startinį mokestį reikia sumokėti ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 3 dienos imtinai. 
Jei nusprendėte dalyvauti ir daugiau nei vienoje klasėje, tuomet prie 25,00 Eur startinio įnašo reikia primokėti 
20,00 Eur už papildomą automobilių klasę.  
Į startinio mokesčio kainą yra įskaičiuota vienkartinė M vairuotojo licencija, kuri bus išduota varžybų 
registracijos metu. Jei dalyvis turi galiojančią metinę licenciją nurodytą 5.2. punkte, tokiu atveju dalyviui 
grąžinami 3,00 Eur, jei buvo sumokėta pilna kaina.  



   

Gavėjas: Pakruojo automobilių sporto klubas 
Gavėjo kodas: 303225674 
SWEDBANK AB 
Gavėjo a/s Nr. LT29 7300 0101 3806 7297 
Mokėjimo paskirtyje nurodyti „Startinis mokestis už Vardas ir Pavardė“ 
 

VII. BAUDOS  
 
7.1! Baudos:  

 
-! kūgelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis (toliau – „b. s.“);  
-! „falš" startas - 10 b. s. ; 
-! "bazės" neįvykdymas finiše - 10 b. s.; 
-! nesustojimas prie „STOP" ženklo baudžiamas komisarų sprendimu nuo 10,00 iki 20,00 EUR; 
-! važiavimo ne pagal schemą atveju skaičiuojamas blogiausias rezultatas toje klasėje tame 

važiavime 
+ 10 b. s.;  

-! iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val. Greičio viršijimas, remiantis Lietuvos 
automobilių Sporto Kodekso (toliau LASK) 12 straipsniu, baudžiamas Komisarų sprendimu; 

-! iš organizatoriaus nurodytos vietos galima išvažiuoti, tik gavus Techninio komisaro leidimą. 
Dalyviui nevykdant šio reikalavimo anuliuojami jo rezultatai šiame etape; 

-! užsiregistravusių dalyvių nepranešimas apie nedalyvavimą lenktynėse baudžiamas 15,00 EUR 
bauda.  

!
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, sumokant 100 Eur mokestį, kuris 

grąžinamas, jeigu protestas patenkinamas. Pareiškėjai/sportininkai turi teisę apeliuoti, kaip nurodyta LASK 
15 straipsnyje.� 

7.4 Bet koks dalyvio ar jo komandos nesportiškas, apgaulingas arba negarbingas elgesys nagrinėjamas varžybų 
sporto komisaro. Jie turi teisę imtis visų priemonių - iki dalyvių pašalinimo iš varžybų, bei rezultatų 
anuliavimo. 

 
VIII. APDOVANOJIMAS 

 
8.1!  "SČ" dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami Organizatoriaus taurėmis ir diplomais. 

Galimi rėmėjų prizai.  
 
8.2! "SČ komandos", užėmusios I-III vietas, apdovanojamos Organizatoriaus taurėmis ir diplomais.    
 
8.3! Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus. 

 
LINKIME SĖKMĖS VARŽYBOSE !!! 



   

 
 
Papildomus nuostatus paruošė:   
Acociacija „Pakruojo automobilių sporto klubas“ 
 
Audrius Kliminskas 
Tel.: +370 615 46 710, el.p.: pakruojoask@gmail.com 
 
 
Suderinta:                                                    Tvirtinu:   
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas     LASF Generalinė sekretorė  
                                                                                                                                2018-09-18 
Silverijus Lapėnas___________________                                                Renata Burbulienė___________
  
 
 
 
 
 
 


