
 
 
 

C Lygos varžybų papildomi nuostatai 
 

1. Varžybų pavadinimas: KDRT DRAG STAGE 1. 
           Tai oficialiai klasifikuotos “Drag” lenktynių „C lygos“ varžybos.  
 

2. Varžybų data: 2019 m gegužės 18 ir 19 dienos 
 

3. Varžybų vieta (varžybų oficiali lenta): Neringos sav., Nida, Purvynės g. 28 
 

4. Organizatorius: Asociacija „Klaipėdos sportinių automobilių klubas“ 
Organizatoriaus licencijos suteikėjas: 
Lietuvos automobilių sporto federacija     
Savanorių pr. 56, 44210, Kaunas, Lietuva 
Tel./fax.:  +370 37 350106     
Mob.:  +370 615 46710 
E-paštas: lasf@lasf.lt  
 

 
5. Varžybos vykdomos vadovaujantis: 

• FIA Tarptautiniu Sporto Kodeksu; 
• Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu; 
• Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis (LASVOVT); 
• 2019 metų LIETUVOS AUTOMOBILIŲ “DRAG” C LYGOS ČEMPIONATO 

REGLAMENTĄ IR TAISYKLES; 
• šiais papildomais nuostatais. 

 
6. Oficialūs varžybų asmenys:  

Varžybų vadovas Tadas Šimkus, 869930235, tadas.simkus@gmail.com  
 Starto teisėjas             Laurynas Butkevičius, 863049517  
 Finišo teisėjas  Deivydas Kimtys, 861195044 
 Prieš startinės zonos teisėjas Laurynas Butkevičius, 863049517 
 Techninės komisijos pirmininkas Vladimiras Šidlovskis, 867077060 
 Vyr. Laikininkas    Simas Račkys 
       

7. Varžybų programa:  
Gegužės 18 diena 

09:00 - 17:00 Registracija 
11:00 - 17:30 Techninė komisija  
12:15 - 12:30 Saugumo instruktažas 
12:30 - 14:30 1 treniruotė 
14:30 - 15:00 Pertrauka 
15:00 - 17:00 2 treniruotė 
17:00 - 18:00 Pertrauka 
18:00 - 20:00 1 kvalifikacija 

    
Gegužės 19 diena 

09:30 - 10:00 Rytinis instruktažas 
10:00 - 13:00 2 kvalifikacija  
13:00 - 14:00 Pietų pertrauka 
14:00 - 17:00 Finaliniai važiavimai 
17:00 - 18:00 Apdovanojimai 



 
8. Registracija:  išankstinė www.KDRT.lt,  

varžybų dieną: nuo 9:00 val. iki 17:00 val. 
 

9. Startinis mokestis:  25 – 30 EUR iš anksto pavedimu 
               35 - 40 EUR varžybų dieną 
 
            Maksimalus dalyvių skaičius: 100 
 

10. Dalyviai bus skirstomi į klases/grupes pagal trasos įveikimo laikus: 
• „Stock“ klasė. Minimalus klasės ET – 15.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje; 
• „Street“ klasė. Minimalus klasės ET – 14.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje; 
• „Sport“ klasė. Minimalus klasės ET – 13.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje. 
• „Race“ klasė. Minimalus klasės ET – 12.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje. 
• „TOP“ klasė. Minimalus klasės ET – 11.5 sekundės 1/4 mylios distancijoje. 
 
402 m trasoje bus leidžiama važiuoti tik tiems dalyviams, kurie neįveiks trasos greičiau kaip per 11 
sekundžių. Jei dalyvis įveikia trasą, greičiau kaip per 11 sekundžių, jis yra šalinamas iš varžybų, dėl 
savo ir kitų saugumo.     
 

11. Dalyvių automobiliai 
11.1.Dalyvauti varžybose leidžiama automobiliais, atitinkančiais “ 2019 metų LIETUVOS 

AUTOMOBILIŲ “DRAG” C LYGOS ČEMPIONATO REGLAMENTĄ IR TAISYKLES. 
11.2.Dalyvauti varžybose automobiliais be TA draudžiama. Automobiliai su saugos lankais privalo 

turėti LASF išduotą Techninį automobilio sportinį pasą. 
 
12. Poravimo lentelės ir varžybų eiga: pagal 2019 metų LIETUVOS AUTOMOBILIŲ “DRAG” C 

LYGOS ČEMPIONATO REGLAMENTĄ IR TAISYKLES 
13. Trasa:  

Trasos danga: asfaltas 
    Pirminė stabdymo zona: 390 m. 

Pirminės stabdymo zonos danga: asfaltas. 
    Ekstremalaus stabdymo zona:  126 m žolė. 

Ekstremalaus stabdymo zonos charakteristika: žolė.  
 

14. Draudimas 
14.1.Renginys yra apdraustas renginių organizatoriaus civilinės atsakomybės draudimu 29.000 eur. 
14.2.Varžybų organizatorius neprisiima atsakomybės už sportininko patirtus nuostolius treniruočių  ir  

varžybų  metu.  Nuostolius,  patirtus  varžybų  ir  treniruočių  metu  atlygina tiesioginis įvykio 
kaltininkas, kuris įvardinamas varžybų oficialių asmenų bendrame posėdyje. 

  
 
15. Dokumentų patikrinimas: 
15.1.Sportininkai asmeniškai turi atvykti į dokumentų tikrinimą, kuris vyks sekretoriate, programoje 

nurodytu laiku ir vietoje bei pateikti paraišką, licenciją, sveikatos pažymą, draudimą nuo 
nelaimingų atsitikimų, automobilio dokumentus (TA, registracijos liudijimą ir kt.).  

15.2.Dalyvauti varžybose gali visi sportininkai, turintys LASF išduotą D, DJ, E, M kategorijos 
vairuotojo licenciją arba registracijos metu išduotą, LASF vienkartinę M kategorijos licenciją 
(kaina 3 Eur), galiojančią tik varžybų dieną. Taip pat šiose varžybose yra pripažįstamos visų FIA 
atstovaujančių šalių automobilių sporto federacijų nacionalinės bei tarptautinės licencijos 

15.3.Patikrinimo metu privaloma pateikti: sportininko licenciją, Išskyrus atvejus, žinomus varžybų 
vadovui, sportininkai, kurie neatvyks į dokumentų patikrinimą paskirtu laiku, varžybose dalyvauti 
negalės. 

 
16. Protestų ir apeliacijų teikimo tvarka: 



16.1.Protestai paduodami, vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto kodekso 13 skyriaus straipsniais. 
16.2.Protestai paduodami varžybų vadovui. Jei laikinai nėra varžybų vadovo ar sekretoriaus, protestas į 

teikiamas bet kuriam iš Sporto Komisarų. Pagal 2019 metų LIETUVOS AUTOMOBILIŲ 
“DRAG” C LYGOS ČEMPIONATO REGLAMENTĄ IR TAISYKLES. 

16.3.Pareiškėjai gali paduoti apeliaciją dėl priimto protesto nagrinėjimo, vadovaudamiesi Lietuvos 
automobilių sporto kodekso 15.3 straipsniu. Apeliacijos mokestis nustatytas LASF – 638 Eur. 
 

17. Reklama.  
17.1.LASF ir Organizatoriaus reklama yra privaloma naudoti ant automobilių visų varžybų metu. 
 
18. Prizai ir apdovanojimai:  

18.1. Sportininkai, užėmę pirmąsias tris vietas klasėje, apdovanojami Organizatoriaus taurėmis, 
diplomais, galimi rėmėjų prizai. 
18.2. Visi dalyviai, laimėję prizines vietas, privalo dalyvauti apdovanojimo ceremonijoje. 
Nesilaikant šio reikalavimo, varžybų dalyviui prizas neįteikiamas. 

             18.3. Varžybų dalyvių oficialūs apdovanojimai vykdomi po visų etapo finalinių važiavimų. 
 
 
Suderinta 
 
 
 
 
 
 
LASF Drago komiteto pirmininkas 
Jonas Žydelis 
 
LASF projektų vadovas, atliekantis generalinio sekretoriaus funkcijas           
Tadas Vasiliauskas  
 


