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1 ĮVADAS 

1.1 APIBRĖŽIMAS 
Ralį „Kaunas 2019“ organizuoja VšĮ “Kauno autoklubas“. Tai klasifikuojamos „C lygos“ mini ralio 

varžybos, vykdomos vadovaujantis: 
- FIA Tarptautiniu sporto kodeksu; 
- Lietuvos automobilių sporto kodeksu; 

- Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis (LASVOVT); 
- 2019 m. Lietuvos automobilių ralio taisyklėmis (T-2019); 
- 2019 m. Lietuvos mini ralio čempionato (LMRČ) Reglamentu; 
- 2019 m. nacionaliniais techniniais reikalavimais „SGC“ grupės ir „OC“ klasės automobiliams; 
- Šiais papildomais nuostatais. 
Šie papildomi nuostatai yra išleisti lietuvių, taip pat gali būti išleisti anglų bei rusų kalbomis. Iškilus 

neaiškumams, bus vadovaujamasi tik lietuvių kalba išleistais papildomais nuostatais. 

1.2 KELIO DANGA 

Greituminių rungčių kelio danga 
Asfaltas – 80 %  
Betoninė danga – 20 % 

1.3 VARŽYBŲ TRASA 
Bendras trasos ilgis  105 km 
Bendras greituminių rungčių ilgis 19 km 
Greičio rungčių skaičius 12 
Du kartus važiuojamų greituminių rungčių skaičius 4 
Keturis kartus važiuojamų greituminių rungčių skaičius 1 
Sekcijų skaičius 2 
Ratų skaičius 1 

Tikslus maršrutas ir tvarkaraštis bus pateikti kelio knygoje. Greituminės rungtys – slalomas arba 
greituminis slalomas. Ralio maršrute gali būti naudojami kontrolės punktai bei slapti kontrolės punktai.  

2 ORGANIZACIJA 

2.1  VEDAMOS ĮSKAITOS 
Varžybų metu vedamos įskaitos, nurodytos 4.3.3 punkte. 

2.2 VARŽYBŲ SUDERINIO DATOS IR VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO SUTARTIS 
Varžybų vykdymo data: 2019 m. gegužės 25 d. (šeštadienis) 
Varžybų vykdymo vieta: Kauno miestas 
Varžybų organizavimo sutartis: VOS 2019/07 

2.3 ORGANIZATORIUS, ADRESAS IR KONTAKTAI 
Organizatorius: VšĮ “Kauno autoklubas” 
Adresas: A. Kriščiukaičio g. 62, Kaunas 
Tel.:  8685 09 176;  8682 17 010 
El.paštas: info@kaunoautoklubas.lt  
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Organizatoriaus teisių perleidėjas: Lietuvos automobilių sporto federacija 
Adresas: Savanorių pr. 56, Kaunas, Lietuva 
Tel.:  +370 37 350 006 
Mob.:  +370 615 46710 
El.paštas: lasf@lasf.lt 

2.4 ORGANIZACINIS KOMITETAS 
Pirmininkas:   
Simonas Kairys Kauno m. mero patarėjas 
Nariai:  
Aleksandras Dainys VšĮ „Kauno autoklubas“ direktorius 
Danguolė Lukoševičienė UAB „Evlada“ direktorė 
Egidijus Petrauskas UAB „Eoltas“ komercijos direktorius 
Paulius Čepas Kauno Technikos profesinio mokymo centro direktorius 
Eglė Krikštaponytė Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo 

organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė 
Valdas Šlepikas UAB “ARV-auto” direktorius 
Valentinas Naujanis UAB “Varanas” direktorius 

2.5 OFICIALŪS RALIO ASMENYS, KOMISARAI 
Varžybų direktorius Dainius Sviderskis +370 682 17 010 
Varžybų vadovas Edvinas Vašteris +370 612 50 791 
Varžybų komisaras Rimantas Volungevičius  +370 610 40 550 
Techninės komisijos pirmininkas Egidijus Janavičius +370 685 01 303 
Trasos  saugumo viršininkas Artūras Gailius +370 655 72 900 
Vyr. sekretorė Aurelija Stražnickienė +370 614 28 962 
Teisėjas ryšiams su dalyviais Tadas Vasiliauskas +370 688 22 306 

2.6 RALIO ŠTABAS IR OFICIALI VARŽYBŲ LENTA 
Vieta: Data: Laikas: 
Žemaičių pl. 65A, Kaunas (UAB “Eoltas” patalpos) 
N54.937410, E23.881812 

2019-05-24 18:00 – 22:00 
2019-05-25 06:00 – 10:00 

T.Masiulio g. 18E, Kaunas (Pažaislis Park Hotel) 
N54.883687, E24.007161 

2019-05-25 10:00 – 21:00 

2.7 STARTO ZONA IR IŠKILMINGO STARTO VIETA: 
Vieta: Data: Laikas: 
Rotušės aikštė, Kaunas 
 N54.896736, E23.886636 

2019-05-25 08:30 – 10:00 

2.8 SERVISO PARKO VIETA   
Vieta: Data: Laikas: 
T.Masiulio g. 18E, Kaunas (Pažaislis Park Hotel) 
N54.883687, E24.007161 

2019-05-25 13:00 – 15:30 

2.9  UŽDAROJO PARKO VIETA  
Pergrupavimo metu tarp sekcijų galioja Park Ferme (Uždarojo parko) taisyklė.  
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3 PROGRAMA 

3.1 TVARKARAŠTIS PRIEŠ VARŽYBŲ SAVAITĘ 

2019 m. balandžio mėn. 25 d. (ketvirtadienis)  
18:00 Papildomų nuostatų paskelbimas lasf.lt, kaunoautoklubas.lt 
18:00 Dalyvių paraiškų priėmimo pradžia kaunoautoklubas.lt 
18:00 Komandinių paraiškų priėmimo pradžia info@kaunoautoklubas.lt 
18:00 Padavusių paraiškas dalyvių publikavimas lasf.lt, kaunoautoklubas.lt 

2019 m. gegužės mėn. 17 d. (penktadienis)  
18:00 Dalyvių paraiškų priėmimo pabaiga  

3.2 VARŽYBŲ SAVAITĖS TVARKARAŠTIS 

2019 m. gegužės mėn. 22 d. (trečiadienis) 

18:00 Dalyvių paraiškų su padidintu startiniu mokesčiu 
priėmimo pabaiga kaunoautoklubas.lt 

20:00 Administracinės ir techninės komisijų laikų sąrašo 
publikavimas lasf.lt, kaunoautoklubas.lt 

2019 m. gegužės mėn. 24 d. (penktadienis) 
18:00 – 22:00 Išankstinė administracinė komisija Žemaičių pl. 65A, Kaunas 

(UAB “Eoltas” patalpos) 18:15 – 22:15 Išankstinė techninė komisija 
2019 m. gegužės mėn. 25 d. (šeštadienis) 

6:00 – 8:30 Administracinė komisija 

Žemaičių pl. 65A, Kaunas 
(UAB “Eoltas” patalpos) 

6:00 – 8:30 Kelio knygų išdavimas 
8:30 Komandinių paraiškų priėmimo pabaiga 

6:15 – 8:45 Techninė komisija 
8:50 Pirmasis sporto komisarų posėdis 

8:30 – 9:30 Automobilių pastatymas į starto zoną 

Rotušės aikštė, Kaunas 
9:30 Starto tvarkos publikavimas 
9:30 Dalyvių susirinkimas 

10:00 Ralio sportinės dalies startas LK0 
13:00 Pergrupavimo ir serviso parkas 

T.Masiulio g. 18E, Kaunas 
(Pažaislis Park Hotel) 

16:30 Ralio sportinės dalies finišas LK 12A 
16:30 Uždaras parkas (iki oficialių rezultatų paskelbimo) 
19:40 Preliminarių rezultatų paskelbimas 
20:10 Oficialių rezultatų paskelbimas 
20:30 Apdovanojimų ceremonija 

4 DALYVIAI, PARAIŠKOS IR ĮSKAITOS 

4.1 PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS 
Paraiškų priėmimo pradžia:      2019-04-25 (ketvirtadienis, 18:00) 
Paraiškų priėmimo pabaiga:      2019-05-17 (penktadienis, 18:00) 
Paraiškų su padidintu starto mokesčiu priėmimo pabaiga:  2019-05-22 (trečiadienis, 18:00) 
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4.2 PARAIŠKŲ PADAVIMO PROCEDŪRA 
4.2.1 Elektroninė paraiškos forma publikuojama www.kaunoautoklubas.lt. Ji turi būti teisingai ir 

pilnai užpildyta iki šių nuostatų 3.1 ir 3.2 p. nurodytų terminų. Paraiška laikoma priimta kai 
gaunamas Organizatoriaus patvirtinimas ir sumokamas starto mokestis. Antrojo vairuotojo 
duomenis galima pateikti administracinės komisijos metu. 

4.2.2 Teisingai ir pilnai užpildyta originali dalyvio paraiška (priedas Nr.1) privalo būti pateikta 
Organizatoriui administracinės komisijos metu. 

4.2.3 Komandinė paraiška sekretoriatui turi būti pateikta iki administracinės komisijos pabaigos.  

4.2.4 Pasirašydamas paraišką dalyvis sutinka, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir gali 
būti publikuojama.   

4.2.5 Organizatorius įsipareigoja: 

4.2.5.1 Įgyvendinti protingai prieinamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias 
asmens duomenų tvarkymą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimus. 

4.2.5.2 Dalyvio prašymu, imtis protingų priemonių nutraukti asmens duomenų tvarkymą pasibaigus 
renginiui ir, jei to pageidauja dalyvis ir jei kitaip nenumato taikomi Europos Sąjungos ar Lietuvos 
Respublikos teisės aktai, imtis protingų priemonių ištrinti arba kitaip padaryti duomenis 
neprieinamus ir nenaudojamus. 

4.2.5.3 Užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, kad būtų apsaugoti asmens duomenys nuo 
sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto platinimo arba neteistos prieigos, taip pat kitokio pobūdžio 
neteisėto tvarkymo. 

4.3 DALYVIŲ SKAIČIUS IR REGISTRUOJAMOS ĮSKAITOS 
4.3.1 Maksimalus dalyvių skaičius – 70 ekipažų. 

4.3.2 Ralio įskaitoje važiuojantys dalyviai skirstomi į SGC ir LAISVA įskaitos: 

SGC įskaita: 
Klasė Variklio darbinis tūris ir varantieji ratai 
SGC-1 Iki 1.600 cm³ (du varantieji ratai) 

SGC-2 Iki 2.000 cm³ (du varantieji ratai) 

SGC-3 Nuo 2.000 cm³ iki 3.000 cm³ (du arba keturi varantieji ratai) 

SGC-4 Virš 3.000 cm³ (du arba keturi varantieji ratai) 

SGC-I Serijiniai automobiliai, pagaminti iki 1991 metų (imtinai). Tačiau modeliai 
pradėti gaminti 1991 metais nepripažįstami istoriniais automobiliais 

  

LAISVA įskaita: 
Klasė  
V I vairuotojai, gimę 1968 metais, ir vyresni 

IS Modifikuoti automobiliai, pagaminti iki 1991 metų ir atitinkantys OC ar 
SGC-I grupės techninius reikalavimus 

OC Automobiliai atitinkantys SGC arba OC grupių techninius reikalavimus 
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4.3.3 Jaunimo (J) įskaita. Ji vedama tik tarp Pirmųjų vairuotojų, gimusių 1998 metais arba vėliau,  ir 
dalyvaujančių varžybose SGC-1 arba SGC-2 įskaitose. 

4.3.4 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 nei 2 (du) Laisvos įskaitos ekipažai. 

Komandinėje paraiškoje gali būti registruojami tik LMRČ dalyviai. 

4.3.5 Svečių įskaitos. Šiose įskaitose dalyvauja Organizatoriaus asmeniškai pakviesti ir patvirtinti 
ekipažai (rėmėjai, svečiai iš užsienio ir pan.). 

4.3.6 Lietuvos ralio čempionato reglamente nurodytų Pirmųjų vairuotojų įskaitų dalyviai, išskyrus 
SG klasės dalyvius, dalyvauti mini ralio varžybų klasifikacijoje negali. 

4.4 STARTINIAI MOKESČIAI 
Startiniai mokesčiai  iki 2019-05-17 18:00 iki 2019-05-22 18:00 

Visoms įskaitoms 120 Eur 180 Eur 

Komandinis mokestis 25 Eur 25 Eur 

Organizatorius pasilieka teisę atleisti konkrečius dalyvius ir komandas 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 logotipas, LASF reklama ir startiniai 
numeriai yra privalomi ir jų atsisakyti negalima. 

4.5 MOKĖJIMO REKVIZITAI 
Gavėjas:  VšĮ “Kauno autoklubas” 
Gavėjo kodas: 304111378 
Bankas:  AB SEB bankas                                 . 
Gavėjo a/s: LT63 7044 0600 0805 7821 
Mokėjimo paskirtis: Ralio “Kaunas 2019“ startinis mokestis už: komanda ir/ar dalyvio pavardė, vardas 

4.6 MOKESČIO GRĄŽINIMAS 
Jeigu ekipažas, sumokėjęs startinį mokestį, dėl pateisinamos priežasties negali dalyvauti varžybose, 

jam grąžinama 50% startinio mokesčio sumos. Atšaukus varžybas dėl force majeure priežasčių, grąžinama 
50% startinio mokesčio sumos.  

4.7 DALYVIO PAKETAS 

Paketas Kiekis ekipažui 
Kelio knyga 1 vnt. 
Startiniai numeriai ir kiti privalomi lipdukai 1 kompl. 
Plovyklos žetonai / Pietų kuponai 1 kompl. 
Kelio knygos dalyviams bus išduodamos tik administracinės komisijos metu 2019-05-25 
(šeštadienis). 
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5 DRAUDIMAS 

5.1 DRAUDIMO OBJEKTAI  
5.1.1 Visi ralyje “Kaunas 2019” dalyvaujantys automobiliai privalo būti apdrausti Lietuvos 

Respublikoje galiojančiu Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomuoju civilinės 
atsakomybės draudimu. Draudimas turi galioti viso ralio metu. 

5.1.2 Organizatorius apdraudžia varžybų dalyvius civilinės atsakomybės draudimu, jiems važiuojant 
greituminėse rungtyse nuo starto iki finišo arba iki ekipažo pasitraukimo ar pašalinimo iš 
varžybų momento. Ralyje dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam tretieji asmenys. 

5.2 PRANEŠIMAS APIE ŽALĄ  
Dalyviai, ne vėliau kaip iki varžybų pabaigos, privalo pranešti Organizatoriui apie bet kokią žalą 

padarytą tretiesiems asmenims greituminėse rungtyse. Nepranešus apie tai, arba pranešus pavėluotai, 
visa atsakomybė dėl patirtos žalos atlyginimo tenka ekipažui. 

6 REKLAMA IR IDENTIFIKAVIMAS 

6.1 REKLAMA 
Reklamos išdėstymas nurodytas Papildomų nuostatų priede Nr.4. 

6.2 IDENTIFIKAVIMAS 
6.2.1 Dalyvis identifikuojamas privalomais lipdukais, kurie yra išduodami administracinės komisijos 

metu. 

6.2.2 Tik vadovaujantis priedu Nr.4 ir tinkamai lipdukais apklijavus automobilį galima jį pateikti 
techninei komisijai. 

6.2.3 Varžybų metu, praradus startinių numerių ar identifikavimo ženklų lipdukus, dalyvis yra 
šalinamas iš varžybų. 

7 PADANGOS 

7.1 PADANGŲ NAUDOJIMAS 
7.1.1 Leidžiama naudoti plačios serijinės gamybos padangas. Padangos turi atitikti KET reikalavimus, 

galiojančius vasaros sezono metu, ir privalo turėti Europos Sąjungos standartą atitinkančius 
žymėjimus (ženkliukas “E” su homologacijos šalies kodu, pavyzdžiui E2, E4 ir t.t.). 

7.1.2 Leidžiama naudoti restauruotas padangas. 

7.1.3 Neleidžiama naudoti specialiai lenktynėms sukurtų padangų su protektoriumi ar be jo, taip pat 
draudžiamos padangos su specialiomis žymomis (pavyzdžiui „for competition use / purposes 
only“). Apie padangų tinkamumą varžyboms sprendžia techninės komisijos pirmininkas. 

7.1.4 Draudžiamas bet koks padangos modifikavimas mechaniniu ar cheminiu būdu. 

7.2 PADANGŲ KEITIMAS 
7.2.1 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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8 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 servise metu privaloma naudoti skysčiams nelaidžią medžiagą (brezentą ar guminį 

kilimėlį). Už šios procedūros vykdymo saugumą atsako tik ekipažo nariai arba ekipažą aptarnaujantys 
mechanikai. 

9 SUSIPAŽINIMAS SU TRASA 

9.1 SUSIPAŽINIMO TAISYKLĖS 
9.1.1 Susipažinimas automobiliu trasose yra DRAUDŽIAMAS. Vaikščiojimas po GR trasas pėsčiomis 

ir važiavimas nemotorine transporto priemone nėra laikomas susipažinimu, tačiau 
draudžiama tai daryti po trasos uždarymo momento. 

10 ADMINISTRACINĖ KOMISIJA 
Dalyviai pildydami paraišką, joje privalo nurodyti pageidaujamą administracinės ir techninės 

komisijos datą. 
Vieta: Data: Laikas: 
Žemaičių pl. 65A, Kaunas (UAB “Eoltas” patalpos) 
N54.937410, E23.881812 

2019-05-24 18:00 – 22:00 
2019-05-25 06:00 – 08:30 

   
Ekipažų atvykimo į administracinę komisiją grafikas bus skelbiamas kartu su preliminaria starto 

tvarka 2019-05-22 (trečiadienį) www.lasf.lt ir www.kaunoautoklubas.lt . 
Administracinės komisijos metu ekipažai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

- LASF (arba analogišką kitos šalies ASN) išduotą metinę / vienkartinę „M“ arba aukštesnės 
kategorijos „Vairuotojo licenciją“; 
- vairuotojo pažymėjimą, išskyrus nepilnamečius (LMR varžybų Reglamento 3.2 p.); 
- nepilnamečiams – tėvų ar globėjų raštišką sutikimą ir asmens dokumentų kopijas (Priedas 
Nr.6). 

PASTABA: neturintys LASF metinės Vairuotojo licencijos, LASF vienkartinę „M“ kategorijos 
Vairuotojo licenciją galės įsigyti varžybų dieną administracinės komisijos metu, pateikę draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų polisą (bus galima įsigyti administracinės komisijos metu), galiojantį auto-moto-
kartingo varžybų ir treniruočių metu bei medicininę pažymą.  

11 TECHNINĖ KOMISIJA, ŽYMĖJIMAS IR PLOMBAVIMAS 

11.1 TECHNINĖ KOMISIJA 
Vieta: Data: Laikas: 
Žemaičių pl. 65A, Kaunas (UAB “Eoltas” patalpos) 
N54.937410, E23.881812 

2019-05-24 18:15 – 22:15 
2019-05-25 06:15 – 08:45 

Ekipažų atvykimo grafikas bus skelbiamas kartu su starto tvarka 2019-05-22 (trečiadienis) lasf.lt ir 
kaunoautoklubas.lt . Automobilį techninei komisijai gali pateikti ir ekipažo atstovas. 
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11.2 DOKUMENTAI PATEIKIAMI TECHNINĖS KOMISIJOS METU 
Techninės komisijos metu ekipažai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

- transporto priemonės registracijos liudijimą; 
- techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą; 
- transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą; 
- LASF ar kitos šalies ASN išduotą sportinio automobilio techninį pasą, jei automobilyje 
sumontuoti saugos lankai. 

11.3 EKIPAŽO SAUGOS ĮRANGA 
11.3.1 Greituminėse rungtyse (GR) dalyviai privalo dėvėti šalmus, būti prisisegę saugos diržus ir 

važiuoti su įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis arba jas atitinkančiais LED žibintais. 

11.3.2 Apsauginiai šalmai ir saugos diržai bus tikrinami techninės komisijos metu. Pakartotiniai 
patikrinimai gali būti atliekami viso ralio metu (ne greituminių rungčių metu).  

11.3.3 Esant poreikiui, organizatorius šalmus galės suteikti neatlygintinai. Dalyviai, norintys 
pasinaudoti šia paslauga, iki 2019-05-17 (penktadienis) 18:00 val. apie tai turi informuoti VšĮ 
„Kauno Autoklubas“ direktorių (tel.+37068509176 el.paštas: a.dainys@kaunoautoklubas.lt). 

11.3.4 Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, tačiau, jei jie sumontuoti, privalo atitikti FIA 
kodekso “J” priedo 253.8 straipsnio reikalavimus, automobilis turi turėti LASF ar kitos šalies 
ASF išduotą sportinio automobilio techninį pasą. 

12 KITOS PROCEDŪROS 

12.1 STARTO PROCEDŪRA IR TVARKA 
12.1.1 Oficialus starto tvarkaraštis bus skelbiamas oficialioje varžybų lentoje ir LK0. 

12.1.2 Visų ralio dalyvių automobiliai privalo būti pastatyti į starto zoną (Rotušės aikštė, Kaunas) nuo 
08:30 iki 09:30 val. 

12.1.3 Starto vieta ir laikas: 
Vieta: Data: Laikas: 
Rotušės aikštė, Kaunas 
N54.896736, E23.886636 

2019-05-25 
(šeštadienis) 

10:00 

Starto intervalas tarp ekipažų – 2 minutės. 

12.1.4 Visose GR startas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba. Elektroninis laikrodis rodo 
valandas, minutes ir sekundes. Likus 30 sekundžių iki numatomo starto, ekipažui atiduodama 
laiko kortelė. Likus 5 sek. iki starto, skalėje paeiliui kas sekundę užsidega 5 raudonos lempos. 
Joms užgesus, ekipažas privalo startuoti. Ekipažui startavus teisingai, užsidega žalia šviesa ir 
dega 20 sek., o jei padarytas falšstartas – ekrane užsidega „FALSE“ arba lieka degti raudona 
šviesa.  

12.1.5 Jei elektroninės aparatūros nėra arba ji neveikia, starto procedūra vykdoma pagal Lietuvos 
automobilių ralių taisyklių (T-2019) reikalavimus (37.3 p.). Starto teisėjas privalo informuoti 
ekipažą, jei starto procedūra vykdoma ne elektroninės aparatūros pagalba. 

12.1.6 Laiko kontrolinės kortelės bus keičiamos LK07A. 
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12.2 RALIS 
12.2.1 Greituminėse rungtyse (GR) važiuoti priešpriešine kryptimi griežtai draudžiama. Už šio 

reikalavimo nevykdymą ekipažas šalinamas iš varžybų. 

12.2.2 Iš varžybų pasitraukę ekipažai privalo informuoti Varžybų vadovą (tel. +370 612 50 791) arba 
teisėją ryšiams su dalyviais (tel. +370 688 22 306) apie pasitraukimo priežastį, vietą ir laiką, 
grąžinti laiko kortelę artimiausiam teisėjui ir nuimti nuo automobilio startinius numerius. 

12.2.3 Apie LASF sportinio automobilio techninį pasą turinčio automobilio avariją ralio metu, 
ekipažas arba Pareiškėjo atstovas privalo informuoti techninės komisijos pirmininką (tel. 
+370 685 01 303) ir, jam  pareikalavus, pateikti automobilį techniniam patikrinimui (T-2019, 
27.3 p.).  

12.3 FINIŠO PROCEDŪRA  
Ralio sportinė dalis baigiasi įvažiavus į LK12A ir gavus atžymą laiko kontrolės kortelėje. Iš karto po 

to ekipažas privalo pastatyti automobilį į Uždarąjį Parką. 

12.4  ANKSTESNIS ATSIŽYMĖJIMAS LK 
Ankstesnis atsižymėjimas, netaikant laiko baudos, leidžiamas tik LK12A. 

12.5 AUTOMOBILIŲ PLOVIMAS 
Administracinės komisijos metu ekipažams bus išduoti UAB „Plaunu pats“ žetonai. Ekipažai ralio 

metu jais galės pasinaudoti kelio knygoje pažymėtoje savitarnos plovykloje. 

12.6 SERVISAS 
12.6.1 Automobilių servisas leidžiamas tik nurodytoje Serviso zonoje, laikantis Serviso taisyklių 

reikalavimų (T-2019, 48 – 51 p.). Priekabas reikia palikti Organizatoriaus nurodytoje vietoje 
(Priedas Nr.8). 

12.6.2 Serviso parke greitis apribotas iki 20 km/val. 

12.7 OFICIALUS LAIKAS 
Oficialus varžybų laikas: vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalą. 

12.8 PERGRUPAVIMAS IR UŽDARASIS PARKAS 
Po pirmos sekcijos (LK07C) bus vykdomas pergrupavimas be starto pozicijų eiliškumo perstatymo 

- dalyvių kanalo sutraukimas (T-2019, 35 p.).  

12.9 BAUDOS. PROTESTAI. APELIACIJOS. 
12.9.1  Baudos nurodytos LMR varžybų Reglamento priede Nr.3 (šių papildomų nuostatų priedas Nr.5 

„Baudų lentelė“). 

12.9.2 Protestai ir apeliacijos pateikiami vadovaujantis LASK (13 ir 15 str.) bei LMRČ Reglamentu 
(10.1–10.9 p.). 

12.9.3 Po ralio finišo, iki oficialių rezultatų paskelbimo, visi dalyvių automobiliai privalo likti 
Uždarame parke. Išimtiniais atvejais išvažiuoti galima tik gavus varžybų komisaro raštišką 
leidimą. 
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13 OFICIALIŲ ASMENŲ IDENTIFIKACIJA (SPALVINĖ LIEMENIŲ 
IDENTIFIKACIJA) 

Oficialūs asmenys: raudona su identifikaciniu užrašu 
Vyresn. teisėjai:            raudona / mėlyna su identifikaciniu užrašu 
Teisėjai:                  geltona su identifikaciniu užrašu 
Teisėjas ryšiams su dalyviais: raudona su identifikaciniu užrašu 

 

 

14 APDOVANOJIMAI 

14.1 APDOVANOJIMAI 
14.1.1 Pirmieji ir antrieji vairuotojai, ralyje „Kaunas 2019“ užėmę I-III vietas atskirose klasėse, 

apdovanojami Organizatoriaus taurėmis ir prizais (jei pastarieji yra įsteigti). 

14.1.2 Komandos, ralyje „Kaunas 2019“ užėmusios I-III vietas, apdovanojamos Organizatoriaus 
taurėmis ir prizais (jei pastarieji yra įsteigti). 

14.1.3 Varžybų Organizatoriai ar rėmėjai gali įsteigti papildomus prizus. 

14.2 APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA 
14.2.1 Apdovanojimų ceremonija vyks 2019-05-25 (šeštadienis) 20:30 val. T.Masiulio g. 18E, Kaunas 

(Pažaislis Park Hotel). 

14.2.2 Ekipažai prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus ir 
baudžiami 15 Eur bauda. 

 

15 PRIEDAI: 
Priedas Nr.1 Dalyvio paraiška 
Priedas Nr.2 Komandinė paraiška 
Priedas Nr.3 Maršrutinė kortelė 
Priedas Nr.4 Reklamos išdėstymo schema 
Priedas Nr.5 Baudų lentelė 
Priedas Nr.6 Tėvų sutikimas 
Priedas Nr.7 Teisėjas ryšiams su dalyviais 
Priedas Nr.8 Ralio centrų schemos ir atvykimo nuorodos 

 

Suderinta ir patvirtinta:      Paruošta: 

LASF Ralio komiteto pirmininkas   Organizatorius: VšĮ „Kauno autoklubas“ 

Tomas Žemaitis Direktorius Aleksandras Dainys 

 

LASF projektų vadovas, atliekantis generalinio sekretoriaus funkcijas 

Tadas Vasiliauskas 
 


