Auto-moto varžybos
„PAKRUOJO ŽIEMA - 2019“

VARŽYBŲ NUOSTATAI

2019 m. sausio 22 d.
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1. ORGANIZACIJA
1.1. Varžybų vieta: Pakruojo r. , Petrašiūnų kaimo karjeras. Koordinatės (56.010778, 23.918361)
1.2. Varžybų data: 2019-02-33 (šeštadienis)
1.3. Varžybų organizatorius: Pakruojo automobilių sporto klubas
1.4. Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais varžybų nuostatais
1.5. Organizatoriaus adresas ir kontaktinė informacija:
Pakruojo automobilių sporto klubas
Buveinės adresas: Vaitkūnų g. 4, Žvirblonių k.,!Pakruojo r., Lietuva
E-paštas:!pakruojoask@gmail.com
Tel. nr. +370 683 13 952
Paraiškas siūsti e-paštas:!pakruojoask@gmail.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
2. OFICIALŪS ASMENYS
Varžybų direktorius
Audrius Kliminskas
Varžybų vadovas
Valdas Stankūnas
Varžybų sekretorius
Ramūnas Vaitkūnas
Varžybų laikininkas
BP
Trasos saugumo viršininkas
Saulius Valiukas
Teisėjas ryšiams su dalyviais
Marius Vitkaitis
Starto-finišo teisėjas
Egidijus Visockis
3. PROGRAMA
2019-02-23 (Šeštadienis)
08:00-09:00
Dalyvių registracija
08:10-09:20
Techninis patikrinimas priešstartinėje zonoje, laisvos treniruotės
09:30
Vairuotojų susirinkimas prie sekretoriato
09:45
Varžybų atidarymas
10:00
Važiavimų pradžia
4. DALYVIŲ KLASĖS. STARTINIAI NUMERIAI. STARTINIAI ĮNAŠAI
4.1. Automobiliai skirstomi į dalyvių klases pagal važiavimo eiliškumą:
„DAMŲ”
- viena ašimi varomi automobiliai, padangos be dyglių.
„2WD+”
- viena ašimi varomi automobiliai, padangos su ,,SPORT” dygliais.
„AWD“
- visais ratais varomi lengvieji automobiliai, padangos be dyglių.
„ATV” – padangos su dygliais. (Keturračiai motociklai.
„FWD”
- priekiniais ratais varomi automobiliai, padangos be dyglių.
,,AWD+”
- visais ratais varomi lengvieji automobiliai, padangos su ,,SPORT” dygliais.
,,HOBI" - dviračiai motociklai, padangos be apribojimų.
„RWD”
- galiniais ratais varomi automobiliai, padangos be dyglių.
„LAISVA” - lengvieji automobiliai be apribojimų, padangos be apribojimų.
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Klasėje nesusirinkus 5 dalyviams galimas sujungimas su kita klase.
4.2. Dalyvio startinis įnašas – 35,00 Eur, mokant varžybų dieną – 45,00 Eur
4.3. Startinis įnašas 35,00 Eur mokamas iki 2019 m. vasario 20 d. dienos į Pakruojo
automobilių sporto klubo (įmonės kodas 303225674) SWEDBANK AB banko sąskaitą
(Sąsk. Nr. LT29 7300 0101 3806 7297). Mokėjimo paskirtyje nurodyti „Pakruojo žiema –
2019“ startinis įnašas už Vardas ir Pavardė“. Jei nusprendėte dalyvauti ir daugiau nei
vienoje klasėje, tuomet prie 35,00 Eur startinio mokesčio reikia primokėti 30,00 Eur už
papildomą automobilių ir/ar motociklų klasę.
Dalyvių amžius nuo 18 metų.
Tas pats dalyvis gali startuoti skirtingose automobilių klasėse, jei atitinka nuostatų reikalavimus.
4.4. Startinius numerius suteikia organizatorius pagal dalyvio registracijos laiką.
4.5. Startiniai numeriai turi būti pritvirtinti ant dešinių durelių stiklo iš vidaus (jei stiklas
tamsintas – pritvirtintas tvirtai iš išorės). Už tai yra atsakingas kiekvienas vairuotojas asmeniškai.
5. VARŽYBŲ VYKDYMAS
5.1. Varžybų dalyviams bus skirtas laikas laisvoms treniruotėms. Vairuotojas gali atsisakyti
laisvų treniruočių arba netenka į jas teisės, jei jis pavėlavo atvykti iki jų pabaigos.
5.2. Automobilių klasių dalyviams bus skirti nemažiau kaip 2 kvalifikaciniai važiavimai
5.3. Pirmam kvalifikaciniam važiavimui starto lentelė bus sudaroma pagal paraiškų padavimo
laiką (pirma paraiška – 1-a st. pozicija, antra paraiška – 2-a st. pozicija ir t.t.)
5.4. Antram kvalifikaciniam važiavimui starto lentelė bus sudaroma pagal pirmo kvalifikacinio
važiavimo rezultatus ir t.t.
5.5. Rezultatai finaliniam važiavimui skaičiuojamas sumuojant kvalifikacinių važiavimų laikus.
Į finalinį važiavimą klasėje patenka 5 dalyviai, turintys geriausią laiką po kvalifikacinių
važiavimų.
5.6. Ratų skaičius laisvoms treniruotėms, kvalifikaciniams ir finaliniams važiavimams bus
paskelbtas dalyvių susirinkimo metu.
6. MOTOCIKLŲ VARŽYBŲ VYKDYMAS
6.1. Varžybose visiems vairuotojams bus skirtas laikas bandomajam 1 didžiojo rato važiavimui.
Vairuotojas gali atsisakyti atsisakyti bandomojo 1 didžiojo rato važiavimo arba netenka į jį
teisės, jei jis pavėlavo atvykti iki jo pabaigos.
6.2. Varžybų dalyviams bus vykdomi du įskaitiniai važiavimai pagal klases:
„ATV”
– 3 min. + 2 ratai
,,HOBI”
– 5 min. + 2 ratai
6.3. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai bus nustatyti susumavus abiejų važiavimų rezultatus pagal
taškų skaičiavimo lentelę:
Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
6.4.
Jei du ar daugiau sportininkų po abiejų važiavimų surinko vienodai taškų, pirmumą
gauna sportininkas, surinkęs daugiau aukštesnių vietų abiejuose važiavimuose (daugiau užimtų
pirmų, toliau antrų ir t.t.). Esant tolimesnei lygybei – lemia paskutinio važiavimo rezultatas.
7. SAUGUMO REIKALAVIMAI DALYVIAMS. ATSAKOMYBĖ
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7.1. Varžybose dalyvauti draudžiama apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių ar
stimuliuojančių medžiagų.
7.2. Varžybų dalyviams šalmai yra privalomi. (Auto, moto saugos šalmai)
7.3. Varžybų metu vairuotojas privalo: būti prisisegęs saugos diržais, įjungti artimų šviesų
žibintus.
7.4. Varžybų metu automobilyje gali būti tik vairuotojas (keleiviai draudžiami).
7.5. Dalyvių parke draudžiamas važiavimas didesniu nei 5 km/val. greičiu, bandymai,
apsisukimai su rankiniu stabdžiu ir kiti manevrai, galintys sukelti pavojų dalyviams, žiūrovams
– pirmas kartas, bauda 20,00 Eur. Antras kartas, šalinimas iš varžybų.
7.6. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos varžybų dalyviai patyrė treniruočių ir
varžybų metu. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė varžybų metu tenka
tiesioginiam kaltininkui.
8. APDOVANOJIMAI
8.1 VIETA: Prie sekretoriato
8.2 LAIKAS: 30 min. po paskutinio finalinio važiavimo.
Dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais ir
vertingais rėmėjų prizais.
Nuostatus paruošė:
Pakruojo ASK klubo prezidentas Audrius Kliminskas
Suderinta:

LASF projektų vadovas, atliekantis generalinio sekretoriaus funkcijas
TADAS VASILIAUSKAS

Suderinta:

LASF kitų sporto šakų komiteto pirmininkas
SILVERIJUS LAPĖNAS

