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1. ORGANIZACIJA 
1.1. Varžybų pavadinimas: 

Automobilių žiemos trekas “Samsonas Motorsport” taurei laimėti 2019 

1.2. Suderinimai: 

Varžybos vykdomos pagal Lietuvos automobilių sporto kodeksą ir šiuos 
papildomus nuostatus.  

1.3. Organizatoriaus adresas ir kontaktinė informacija: 

VšĮ „Automotoprojektai“ 
Adresas: Raudondvario pl. 242K, Kaunas, Lietuva 
Telefonai: +370 614 81141 
El. paštas: info@samsonasrally.com 
Pr–Pn: 8:00–18:00 
Tinklapis: www.samsonasrally.com 

Lietuvos Automobilių sporto Federacija 
Adresas: Savanorių pr. 56, LT-44210, Kaunas 
Tel/fax.: +370 37 350106 
Mob.tel.+370 615 46710 
El. paštas: lasf@lasf.lt 
Tinklapis: www.lasf.lt 

1.4. Organizacinis komitetas: 

Pirmininkas: Audrius Gimžauskas (LTU) 

Nariai: Benas Žebrauskas 
Tomas Žemaitis 
Vesta Tizenhauzienė  
Audrius Beresnevičius 
Mantas Raišys 
Inga Obeliavičienė 

(LTU) 
(LTU) 
(LTU) 
(LTU) 
(LTU) 
(LTU) 

1.5. Oficialūs varžybų asmenys: 

Varžybų vadovas Donatas Liesis (LTU) 

Varžybų sekretorius Inga Obeliavičienė (LTU) 

Techninės komisijos 
pirmininkas 

(bus atnaujinta vėliau) (LTU) 

Starto teisėjas (bus atnaujinta vėliau) (LTU) 

Varžybų laikininkas Virginijus Visockis (LTU) 

Trasos viršininkas Romualdas Mažuolis (LTU) 
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Trasos saugos viršininkas Romualdas Mažuolis (LTU) 

Medicininės tarnybos 
viršininkas 

VŠĮ “Zarasų r. savivaldybės PSPC” (LTU) 

Teisėjas ryšiams su dalyviais Audrius Beresnevičius (LTU) 

 

2. VARŽYBŲ PROGRAMA 
2.1. Tvarkaraštis: 

2019.01.14 (Pirmadienis) 

15:00 Papildomų nuostatų paskelbimas www.samsonasrally.com 

15:00 Paraiškų priėmimo pradžia www.samsonasrally.com 

15:00 Užsiregistravusių dalyvių sąrašų publikavimas www.samsonasrally.com 

2019.02.02 (Šeštadienis) 

17:00 Paraiškų priėmimo pabaiga www.samsonasrally.com 

2019.02.03 (Sekmadienis) 

07:30 - 08:30 Administracinis patikrinimas 

Adresas:  
Hipodromo g. 5C, 
Didžiadvaris, Dusetų 
sen., Zarasų r. sav. 
 
GPS koordinatės 
55.756735, 25.822175 
 

07:30 - 09:15 Techninis patikrinimas 

09:30 - 09:45 Sportininkų susirinkimas 

10:00 - 11:00 Laisvos treniruotės 

11:30 Oficialus varžybų atidarymas 

16:30 Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas. 
Varžybų uždarymas. 

2.2. Papildoma informacija: 

Pilną varžybų programą, atsižvelgdamas į dalyvaujančių vairuotojų skaičių, oro 
sąlygas ir kt., nustato varžybų vadovas ir paskelbia sportininkų susirinkimo metu bei 
oficialioje varžybų lentoje. 
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3. PAGRINDINĖS SĄLYGOS 
3.1. Duomenys apie trasą: 

Adresas Hipodromo g. 5C, Didžiadvaris, Dusetų sen., Zarasų r. sav. 

Tipas Hipodromas 

Ilgis 1600 m. 

Trasos plotis 18 m. 

Danga Sniegas / Ledas 

GPS koordinatės 55.756735, 25.822175 

3.2. Dalyviai, paraiškos: 
3.2.1. Paraiškos turi būti pateiktos organizatoriui: užpildant dalyvio formą 

internetiniame puslapyje www.samsonasrally.com . Iškilus klausimams 
prašome kreiptis el. paštu: info@samsonasrally.com 

3.2.2. Leidžiamas registruotis dalyvių skaičius serijinių automobilių įskaitoje 20 vnt., 
sportinių automobilių įskaitoje 30 vnt. Maksimaliai varžybose galinčių 
dalyvauti dalyvių skaičius ne daugiau 50 vnt.  

3.2.3. Jei leidžiamas maksimalus dalyvių skaičius nebus pasiektas, 
administracinės komisijos metu bus galimas papildomas paraiškų dalyvauti 
varžybose priėmimas. 

3.3. Automobilių įskaitos: 
3.3.1. Varžybose dalyvaujama serijiniais gamykliniais automobiliais (kurie atitinka 

KET reikalavimus) 
3.3.2. Ir sportiniais automobiliais (automobiliai paruošti automobilių sportui, kurie 

turi LASF sportinį pasą, turintys saugos lankus) 
3.3.3. Automobiliai skirstomi į klases, pagal automobilio tipą, padangas ir ašis: 

Klasė Skirstymas 

FWD Lengvieji serijiniai automobiliai 
Priekinė varomoji ašis 
Standartinės žieminės padangos be dyglių 

RWD Lengvieji serijiniai automobiliai 
Galinė varomoji ašis 
Standartinės žieminės padangos be dyglių.  

AWD Lengvieji serijiniai automobiliai 
Dvi varomosios ašys 
Standartinės žieminės padangos be dyglių.  

Winter FWD Sportiniai arba lengvieji serijiniai automobiliai 
Priekinė varomoji ašis 
Sportinės dygliuotos padangos 

Winter RWD Sportiniai arba lengvieji serijiniai automobiliai 
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Galine varomoji ašis 
Sportinės dygliuotos padangos 

Winter AWD Sportiniai arba lengvieji serijiniai automobiliai 
Dvi varomosios ašys 
Sportinės dygliuotos padangos 

3.4. Startiniai mokesčiai: 
3.4.1. Startinis mokestis dalyvaujant vienoje automobilių klasėje 55€ 
3.4.2. Dalyvis, pageidaujantis registruotis į dar vieną klasę,  

papildomai sumoka  30 € 

3.5. Mokėjimo rekvizitai: 

Pavadinimas: 
Įm. k.:  
Bankas: 
SWIFT: 
Banko sąskaitos Nr.: 
Mokėjimo paskirtis:  

VšĮ „Automotoprojektai“ 
300513529 
AB Swedbank 
HABALT22 
LT157300010094660437 
“Samsonas Motorsport - 2019” starto mokestis už: 
{įrašykite Dalyvio(-ių) pavardę(-es), vardą(-us)} 

Startinį mokestį galima sumokėti administracinio patikrinimo metu tik gavus 
organizatoriaus sutikimą. 

3.6. Draudimas: 

Organizatorius apdraudžia varžybas bendrosios civilinės atsakomybės draudimu. 

Draudimo įmonė: (bus atnaujinta vėliau) 

Poliso numeris: (bus atnaujinta vėliau) 

Galioja nuo: (bus atnaujinta vėliau) 

Galioja iki: (bus atnaujinta vėliau) 

 

4. PATIKRINIMAI 
4.1. Administracinis patikrinimas ir oficiali varžybų lenta: 

Adresas: Hipodromo g. 5C, Didžiadvaris, Dusetų sen., Zarasų r. sav. 
GPS: 55.759056, 25.820944 
Į dokumentų tikrinimą sportininkai turi atvykti asmeniškai. 

4.2. Administracinio patikrinimo komisijai vairuotojas turi pateikti: 
4.2.1. Galiojantį vairuotojo pažymėjimą; 
4.2.2. LASF ar kitos šalies ASN išduotą galiojančią metinę vairuotojo M, E, D ar 

aukštesnės kategorijos licenciją; 
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4.2.3. Neturintys metinės vairuotojo licencijos, vienkartines M kategorijos licencijas 
galės įsigyti administracinės komisijos metu. Asmuo, norintis įsigyti 
vienkartinę M kategorijos vairuotojo licenciją, organizatoriui sumoka 5,- € 
vienkartinės licencijos mokestį ir pateikia šiuos dokumentus: 

4.2.3.1. Galiojantį vairuotojo pažymėjimą. 
4.2.3.2. Asmens draudimo Liudijimą (polisą) (jei draudžiamasi ne per LASF) 

nuo rizikų nurodytų LASVOVT 30 str. 5 p., galiojantį automobilių 
sporto varžybų ir treniruočių metu iki einamų metų gruodžio mėn. 31 
dienos imtinai. Minimali draudimo suma 1500,- Eur.; 

4.3. Techninis patikrinimas: 
4.3.1. Visi automobiliai, dalyvaujantys varžybose turi būti pateikti techniniam 

patikrinimui organizatorių nurodytoje vietoje. 
4.3.2. Leidžiama naudoti standartines žiemines (be dyglių), ir sportines dygliuotas 

padangas. 
4.3.3. Su varžtais, sraigtais ar kitokias antipraslydimo priemones turinčias 

padangas naudoti draudžiama. 
4.3.4. Automobilyje privaloma turėti gesintuvą, nesunkiai pasiekiamą vairuotojui.  
4.3.5. Visi automobiliai privalo turėti veikiančius originalius arba laisvos formos 

artimų šviesų žibintus. 
4.4. Reklama - startiniai numeriai: 

4.4.1. Varžybų reklama- logotipas klijuojamas ant automobilio variklio gaubto. 
4.4.2. Startiniai numeriai klijuojami priekinio stiklo viršuje, kairėje pusėje. 

 

5. VARŽYBŲ VYKDYMAS 
5.1. Varžybų tvarka: 

5.1.1. Visi važiavimai iki pusfinalių ir finalų vykdomi bendrai klasėms FWD, RWD ir 
AWD, bei bendrai klasėms Winter FWD, Winter RWD ir Winter AWD. 

5.1.2. Visuose chronometruojamuose važiavimuose falšstartą padaręs sportininkas 
gauna 10 sekundžių baudą. 

5.1.3. Vairuotojai, turintys važiuoti tuo pačiu automobiliu viename važiavime, patys 
sprendžia, kuris toliau tęsia varžybas, kuris pasitraukia. 

5.2. Laisvosios treniruotės: 

5.2.1. Laisvos treniruotės neprivalomos. 
5.2.2. Laisvų treniruočių metu automobiliai į klases neskirstomi. 
5.2.3. Vairuotojai startuoja individualiai, laikydamiesi starto teisėjo nurodytų 

intervalų. 
5.2.4. Vienam vairuotojui leidžiama važiuoti 3 ratus. 
5.2.5. Prieš startuodamas laisvose treniruotėse, vairuotojas pateikia Vairuotojo 

kortelę starto teisėjui, kuris padaro atžymą. 

5.3. Kvalifikaciniai važiavimai: 

5.3.1. Kvalifikaciniuose važiavimuose 3 ratai, iš kurių 2 ratai chronometruojami. 
5.3.2. Maksimalus automobilių skaičius viename kvalifikaciniame važiavime – 5. 
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5.3.3. Kvalifikacinių važiavimų nugalėtojas nustatomas pagal pasiektą 1 greičiausią 
ratą. 

5.3.4. Esant lygybei, aukštesnė vieta nustatoma pagal 2-o greito rato laiką. 
5.3.5. Po kvalifikacinių važiavimų 8 geriausią laiką pasiekę vairuotojai automatiškai 

papuola į Pagrindinius važiavimus, kiti vairuotojai patenka į Atkrintamuosius 
važiavimus. 

5.3.6. Vairuotojai, kvalifikaciniuose važiavimuose užėmę 9 ir tolesnes vietas, 
patenka į Atkrintamuosius važiavimus. 

5.4. Atkrintamieji važiavimai: 

5.4.1. Atkrintamųjų važiavimų ratų skaičius – 4. 
5.4.2. Atkrintamieji važiavimai pradedami nuo lėčiausių vairuotojų kvalifikaciniuose 

važiavimuose, pvz.: jei dalyvauja 16 sportininkų:  
1 AV - 15 vieta, 16 vieta; 
2 AV - 13 vieta, 14 vieta, 1AV nugalėtojas; 
3 AV - 11 vieta, 12 vieta, 2AV nugalėtojas; 
4 AV - 9 vieta, 10 vieta, 3AV nugalėtojas.  

5.4.3. 4 Atkrintamojo važiavimo nugalėtojas patenka į Pagrindinius važiavimus kaip 
9 vietą užėmęs vairuotojas, kitiems vairuotojams vietos suteikiamos pagal jų 
užimtas vietas, pvz.: 

4 AV - 2 vieta - 10 vieta; 
4 AV - 3 vieta - 11 vieta; 
3 AV - 2 vieta - 12 vieta ir t.t. 

5.4.4. 10-12 vietos nugalėtojai tampa atsarginiais Pagrindinių važiavimų 
vairuotojais, kurie dalyvauja Pagrindiniuose važiavimuose, jei kuris nors 
vairuotojas atsisako startuoti dėl techninių ar asmeninių priežasčių. 

5.5. Pagrindiniai važiavimai: 

5.5.1. Pagrindiniai važiavima ratų skaičius – 4. 
5.5.2. Pagrindiniai važiavimai vykdomi pagal važiavimų lentelę: 

Važiavimo 
numeris 

Takelio numeris 

1 2 3 

Vieta Kvalifikaciniuose važiavimuose 

1 1 2 3 

2 4 5 6 

3 7 8 9 

4 1 4 7 

5 2 5 8 

6 3 6 9 
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7 5 9 1 

8 8 3 4 

9 2 6 7 

10 6 1 8 

11 3 7 5 

12 9 4 2 

 
5.5.3. Visi Pagrindinių važiavimų vairuotojai ir atsarginiai Pagrindinių važiavimų 

vairuotojai turi būti priešstartinėje zonoje. 
5.5.4. Jei kuris nors vairuotojas dėl techninių ar kitų priežasčių negali startuoti 

važiavime jo vietą užima atsarginis vairuotojas.  
5.5.5. Kiekvienas atsarginis vairuotojas gali dalyvauti pagrindiniuose važiavimuose 

maksimaliai 4 kartus. 
5.5.6. Pirmiausia kviečiamas vairuotojas atkrintamuosiuose važiavimuose užėmęs 

10 vietą, šiam nęsant priešstartinėje zonoje arba jau pravažiavus 4 kartus 
kviečiamas vairuotojas užėmęs 11 vietą Atkrintamuosiuose važiavimuose. 

5.5.7. Už kiekvieną pagrindinį važiavimą vairuotojai gauna taškus: 
1 vieta – 2 taškai 
2 vieta – 1 taškas 
3 vieta – 0 taškų. 

5.5.8. Pagrindinių važiavimų nugalėtojas nustatomas pagal didžiausią taškų sumą. 
5.5.9. Lygybės atveju lyginamas geriausias vieno važiavimo įveikimo laikas, 

tolesnės lygybės 2 geriausias laikas ir t.t. 
5.5.10. Jei lygybė išlieka vieta nustatoma pagal Kvalifikacijos važiavimo laiką. 

5.6. Finaliniai ir pusfinaliniai važiavimai: 

5.6.1. Važiavimai vykdomi atskirai klasėse. 
5.6.2. Klasėje esant 6 ir daugiau dalyvių vykdomi pusfinalio važiavimai. 
5.6.3. Pusfinalio važiavimuose – 4 ratai. 
5.6.4. I pusfinalyje vairuotojai Pagrindiniuose važiavimuose užėmę 2-4-6 vietas, 
5.6.5. II pusfinalyje vairuotojai Pagrindiniuose važiavimuose užėmę 1-3-5 vietas. 
5.6.6. Pusfinalių nugalėtojai patenka į finalą, kartu su vienu 2 vietos pusfinalio 

laimėtoju parodžiusiu geresnė pusfinalio važiavimo laiką. 
5.6.7. Finaluose – 5 ratai. 
5.6.8. Klasėje esant 5 ir mažiau vairuotojų vykdomi tik finalai į kuriuos patenka 

pirmų trijų vietų nugalėtojai Pagrindiniuose važiavimuose. 
 

6. REZULTATAI 
6.1. Visi rezultatai bus paskelbti oficialioje varžybų lentoje. 
6.2. Rezultatai bus skelbiami po kiekvieno važiavimo. 
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7. PRIZAI IR TAURĖS 
7.1. Automobilių žiemos treko “Samsonas Motorsport ” 2019 varžybų nugalėtojai ir 

prizininkai privalo asmeniškai dalyvauti varžybų uždaryme. 
7.2. Varžybų dalyviai apdovanojami organizatoriaus prizais – taurėmis. 
7.3. Apdovanojamos šios įskaitos: 

7.3.1. “FWD” I-III vietų nugalėtojai 
7.3.2. “RWD” I-III vietų nugalėtojai 
7.3.3. “AWD” I-III vietų nugalėtojai 
7.3.4. “Winter FWD” I-III vietų nugalėtojai 
7.3.5. “Winter RWD” I-III vietų nugalėtojai 
7.3.6. “Winter AWD”  I-III vietų nugalėtojai 
7.3.7. “SAMSONAS MOTORSPORT” taurės laimėtojas 

7.4. Galimi papildomi specialūs rėmėjų prizai. Sąrašas bus paskelbtas oficialioje varžybų 
lentoje prieš prasidedant varžyboms. 

 

8. ATSAKOMYBĖS, REIKALAVIMAI IR KITA INFORMACIJA 
8.1. Organizatorius neatsako už nuostolius kuriuos patyrė dalyviai, sportininkai varžybų 

metu. Pilną civilinę ir baudžiamąją atsakomybę varžybų metu prisiima tiesioginis 
kaltininkas. Paraiška pasirašoma prieš varžybas registracijos metu kur yra nurodyta 
dalyvio atsakomybė. 

8.2. Varžybų dalyviai automobilį vairuoja prisisegę saugos diržą su apsauginiais šalmais 
skirtais automobilių sportui. 

8.3. Rekomenduojama dėvėti apsaugos aprangą (sportinius kombinezonus). 
8.4. Bet kurio važiavimo metu automobilyje gali būti daugiausiai 1 asmuo. 
8.5. Kiekvienas sportininkas asmeniškai atsakingas už tai, kad jo komandos darbo 

vietoje būtų naudojamas plastikinis paklotas (minimalus dydis – 4x5), kuris klojamas 
ant žemės ir naudojamas, kad remontuojant automobilį, įvykus netyčiniam tepalo ar 
kitų cheminių medžiagų išsiliejimui, apsaugotų gruntą nuo užteršimo. 

8.6. Dalyviai renginio metu negali būti apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių 
medžiagų. Organizatorius arba varžybų vadovas turi teisę atlikti patikrinimą, bei, 
nustačius tokį atvejį, diskvalifikuoti dalyvį. 

8.7. Protestai teikiami laikantis LASK 13 straipsnio reikalavimų. Protestas pateikiamas 
kartu su 60€ užstatu. 
 

Patvirtinimas: 
 
 

LASF projektų vadovas, atliekantis generalinio sekretoriaus funkcijas 
TADAS VASILIAUSKAS 
 

Suderinta: LASF kitų sporto šakų komiteto pirmininkas 
SILVERIJUS LAPĖNAS 
 

Paruošta ir patvirtinta: VšĮ „Automotoprojektai“ direktorius 
AUDRIUS GIMŽAUSKAS 

 


