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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Čempionatą organizuoja ir koordinuoja VšĮ „Tauras racing“, UAB „Simuliatorių 
akademija“ ir MB ,,World sim series”. Pagrindinis čempionato koordinatorius: Tauras 
Tunyla, mob. +370 (612) 31140, el. paštas tauras@taurasracing.lt.
1.2. Oficialus čempionato puslapis internete:

• www.dream2drive.lt
• www.dream2drive.lv
• www.dream2drive.ee

1.3. Oficialios čempionato komunikacinių platformų nuorodos
• Facebook: https://www.facebook.com/Dream2DriveLT/
• Instagram: https://www.instagram.com/dream_2_drive/

2. DREAM 2 DRIVE ČEMPIONATO ETAPAI

ETAPAS DATA
ATRANKA 2019.04.10 - 2019.05.18

TOP 16 TESTAI 2019.05.25/26

TOP 16 ENKTYNĖS 2019.06.01/02

TOP 8 FINALAS 2019.06.08/09

3. REGISRACIJA

3.1. Čempionate gali dalyvauti asmenys, kuriems registracijos į čempionatą dieną 
yra ne mažiau nei 14 metų.
3.2. Čempionate negali dalyvauti asmenys, anksčiau turėję FIA (Lietuvos, Latvijos 
ar Estijos automobilių sporto federacijos) ir/ar (Lietuvos, Latvijos ar Estijos kartingo 
federacijos) lenktynininko licencijas.
3.3. Visuose čempionato etapuose gali dalyvauti tik susipažinę su čempionato 
reglamentu ir patvirtinę tai asmenys.
3.4. Registruotis galima oficialiame čempionato platformoje worldsimseries.com 
arba kvalifikacinių važiavimų vietose.
3.5. Registracija suteikia teisę atrankoje važiuoti keturis kartus. 
3.6. Registruodamiesi į čempionatą, asmenys sutinka, kad jų duomenys būtų 

mailto:tauras%40taurasracing.lt?subject=Klausimas%20d%C4%97l%20D2D
http://www.dream2drive.lt
http://www.dream2drive.lv
http://www.dream2drive.ee
https://www.facebook.com/Dream2DriveLT/
https://www.instagram.com/dream_2_drive/
http://worldsimseries.com
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perduoti čempionato rėmėjams ir partneriams, kurie savo ruožtu asmens duomenis 
gali naudoti rinkodaros ir komunikacijos tikslais.
3.7. Asmenys registracijos formoje užpildę ne visus laukelius ar/ir nurodę savo 
neteisingus ir negaliojančius duomenis gali būti diskvalifikuojami vienašališku 
organizatorių sprendimu.

4. ATRANKA

4.1. Atrankos etapas (kvalifikaciniai važiavimai) vyksta dviem būdais:
4.1.1. Čempionato organizatoriams priklausančiose arba nuomojamose patalpose, 
skelbiamose čempionato puslapio skiltyje „Participate“. Ten pat nurodomi atrankos 
važiavimų laikotarpiai ir laikas.

• Vilnius: ,,Simuliatorių Akademija” (Dariaus ir Girėno g. 2)
• Telefonas: +370 626 81194

• Kaune: ,,Simuliatorių Akademija” (Pramonės pr. 4A)
• Telefonas: +37069877554

• Klaipėdoje: ,,Simuliatorių Akademija” (J. Janonio g. 27, 2 aukštas)
• Telefonas: +37061641325

4.1.2. Online būdu, naudojant worldsimseries.com platformą.
• Platformos naudojimosi instrukcija: http://help.worldsimseries.com

4.2. Čempionato dalyviai atrankoje (kvalifikaciniuose važiavimuose) naudojasi 
organizatoriams nuosavybės teise priklausančiais lenktyniniais simuliatoriais, 
kuriuos nurodo atranką koordinuojantis asmuo/-enys,  Dalyvis neturi teisės pasirinkti 
lenktyninio simuliatoriaus. Dalyviai atrankoje dalyvaudami Online būdu naudoja 
savo asmeninius simuliatorius bei operacines sistemas.
4.3.  Vienas atrankos važiavimas ,,Simuliatorių akademijos“ patalpose naudojant 
įmonės įrangą kainuoja – 10 EUR (dešimt eurų).  Atsiskaitymas Simuliatorių 
Akademijose -  grynaisiais arba banko kortele, 
4.4. Vienas atrankos važiavimas online būdu kainuoja 10 EUR (dešimt eurų). 
Atsiskaitymas worldsimseries.com puslapyje nurodytais elektroniniais mokėjimo 
būdais.  
4.5.  Vieno atrankos važiavimo apimtis – 30 (trisdešimt) minučių.
4.6.  Fiksuojamas atrankos rezultatas – 3 (trijų) greičiausių, užfiksuotų iš eilės, ratų 
vidurkis. Atrankos rezultato laikas fiksuojamas kai įveikiami trys ratai iš eilės be klaidų 
t.y. važiavimo metu buvo laikomasi trasos ribų, nebuvo kertami kampai. Dalyviui 

http://worldsimseries.com
http://help.worldsimseries.com
http://worldsimseries.com
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padarius klaidą viename iš įveikimo ratų, rezultatas nebus fiksuojamas ir trijų ratų 
vidurkis bus matuojamas iš naujo nuo kito rato. 
4.7.  Simuliatorių akademijose dalyvavimas atrankoje vyksta atlikus rezervaciją 
nurodytu telefonu, facebook paskyroje arba atvykus į Simuliatorių akademijas.
Akademijų kontaktus galima rasti:

• Soc. tinkle Facebook:
• Vilniaus ir Kauno akademijos - https://www.facebook.com/
SimuliatoriuAkademija/
• Klaipėdos akademija - https://www.facebook.com/
SimuliatoriuAkademijaKlaipeda/

• Vilniuje: ,,Simuliatorių Akademija” (Dariaus ir Girėno g. 2)
• Telefonas: +370 626 81194

• Kaune: ,,Simuliatorių Akademija” (Pramonės pr. 4A)
• Telefonas: +37069877554
• 
• Klaipėdoje: ,,Simuliatorių Akademija” (J. Janonio g. 27, 2 aukštas)
• Telefonas: +37061641325

4.8. Po atrankos etapo čempionato organizatoriai asmeniškai susisiekia su visais 
TOP 16 dalyviais ir informuoja juos apie pusfinalių eigos detales el. paštu ir/ar 
registracijoje nurodytu telefonu.
4.9.  Į pusfinalius patenka 16 (šešiolika) greičiausius vidurkius užfiksavusių atrankos 
dalyvių, kurie padalijami į dvi grupes tokia tvarka:

GRUPĖ ATRANKOS ETAPO POZICIJA
1 1; 3; 5; 7; 10; 12; 14; 16
2 2; 4; 6; 8; 9; 11; 13; 15

5. TOP 16 REAL TESTAI

5.1. Pusfinalių dalyvių testai susidės iš bazinių sportinio vairavimo žinių patikrinimo, 
psichologinio testo ir fizinio pasirengimo testo.
5.2. Pirmosios pusfinalio grupės testai vyks 2019 m. gegužės 25d. 
5.3. Antrosios pusfinalio grupės testai vyks 2019 m. gegužės 26 d. 
5.4. Realaus vairavimo testai vyks žiedinėms lenktynėms paruoštu automobiliu, 
saugumo reikalavimus atitinkančioje ir testų užduotis įvykdyti pritaikytoje aikštelėje.

https://www.facebook.com/SimuliatoriuAkademija/ 
https://www.facebook.com/SimuliatoriuAkademija/ 
https://www.facebook.com/SimuliatoriuAkademijaKlaipeda/ 
https://www.facebook.com/SimuliatoriuAkademijaKlaipeda/ 
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5.5. Psichologinis testas vyks diskusijos pavidalu su kiekvienu iš dalyvių asmeniškai. 
5.6. Fizinio pasirengimo testus kiekvienas dalyvis atliks pagal sportinio rengimo 
specialistų paruoštą testų programą. 
5.7. Dalyvius individualiai vertins komisija sudaryta iš Simuliatorių akademijos 
trenerių, sportinio rengimo specialistų .
5.8. Pagal bendrus visų testų komisijos vertinimo rezultatus abiejų grupių dalyviai 
gaus taškus tokiu principu:

VIETA 1 2 3 4 5 6 7 8
TAŠKAI 10 8 7 6 5 4 3 2

5.9. Prieš kiekvienus testus dalyviai bus supažindinti su užduotimis ir jų vykdymo 
tvarka.
5.10. Apie testų lokaciją ir laiką dalyviai bus informuoti pasibaigus čempionato 
atrankos etapui.

6. TOP 16 LENKTYNĖS

6.1. Pusfinalio lenktynėse, kurios vyks 2019 m. birželio 1 d. dalyvauja pirma grupė.
6.2. Pusfinalio lenktynėse, kurios vyks 2019 m. birželio 2 d. dalyvauja antra grupė.
6.3. Pusfinalių lenktynės vyksta Kaune, čempionato organizatoriams priklausančiose 
patalpose, skelbiamose čempionato puslapio skiltyje „Sequence“ (TBA).
6.4. Pusfinalių dalyviai varžosi sprinto (trumpų distancijų) tipo virtualiose žiedinėse 
lenktynėse, naudodami čempionato organizatoriams priklausomus simuliatorius.
6.5. Pusfinalio dalyviai išsirenka vieną iš aštuonių simuliatorių burtų tvarka, kuriame 
jie važiuos lenktynių važiavimus.
6.6. Lenktynės vyksta dvejose atsistiktinai parinktose trasose su atsitiktinai kiekvienai 
iš trasų parinktu automobiliu. Trasų ir automobilių parinkimas vyksta dalyvių brifingo 
metu. Kartą parinkti automobilis ir trasa, negali būti parinkti antrąkart toje pačioje 
pusfinalio grupėje.
6.7. Su trasų ir automobilių sąrašu dalyviai supažindinami pusfinalių dieną, dalyvių 
brifingo metu.
6.8. Lenktynės kiekvienoje trasoje susideda iš treniruočių 20 (dvidešimt) minučių, 
kvalifikacijos 7 (septynios)  minutės, pirmųjų lenktynių 15 (penkiolika) minučių ir 
atvirkštinio starto antrųjų lenktynių 15 (penkiolika) minučių.
6.9. Treniruotės skirtos apsiprasti su simuliatoriumi, trasa ir automobiliu.
6.10. Automobilio nustatymai kiekvienam dalyviui bus vienodi ir nekeičiami (fixed).
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6.11. Trasos sukibimo sąlygos parenkamos automatiškai, treniruočių sesijos pradžioje 
svyruojant tarp 90-93% su įsigumavimo funkcija.
6.12. Kvalifikacijos metu išsiaiškinama pirmųjų lenktynių starto pozicijos. Greičiausią 
rato įveikimo laiką užfiksavęs dalyvis startuoja pirmas, antrą greičiausią – antras ir t.t.
6.13. Remiantis pirmųjų lenktynių rezultatais nustatoma antrųjų (atvirkštinio starto) 
lenktynių starto tvarka sukeitus dalyvius vietomis taip: atvažiavęs aštuntas pirmose 
lenktynėse startuoja pirmas, septintas – antras, šeštas – trečias, penktas – ketvirtas, 
ketvirtas – penktas, trečias – šeštas, antras – septintas, pirmas – aštuntas.

Dalyvių brifingas Trasų ir automobilių parinkimas
Treniruotė 20min

Kvalifikacija 7min
Pirmosios lenktynės 15min

Antrosios lenktynės (atvirkštinio starto) 15min
PERTRAUKA 20min
Kvalifikacija 7min
Treniruotė 20min

Pirmosios lenktynės 15min
Antrosios lenktynės (atvirkštinio starto) 15min

Rezultatų paskelbimas

6.14. Įvykus incidentui trasoje, dalyvis turės teisę pildyti protesto formą, įvardindamas 
kurį varžovo manevrą apeliuoja. Su protesto formomis dalyviai bus supažindinti 
dalyvių brifingo metu. Protesto formos bus galima pildyti tik pasibaigus lenktynėms.
6.15. Lenktynių incidentų pateiktus protestus po kiekvienų lenktynių peržiūrės 
teisėjai. Patvirtinus, jog incidente dalyvavęs dalyvis yra kaltas, bus skiriamas laiko 
nuobaudos t.y. pridedamos 5 (penkios), 10 (dešimt) arba 15 (penkiolika) sekundžių 
prie galutinio rezultato.
6.16. Nuobaudos dydis priklausys nuo įvykusio incidento padarytos žalos 
apeliuojančiam dalyviai ir  įtakos lenktynių eigai.
6.17. Lenktynių rezultatai bus skelbiami tik peržiūrėjus pateiktus protestus.
6.18. Pagal lenktynių rezultatų skaičiavimo taisykles (1 vieta – 10 taškų, 2 vt. – 8 tšk., 3 
vieta – 7 tšk., 4 vt. – 6 tšk., 5 vt. – 5 tšk., 6 vt. – 4 tšk., 7 vt. – 4 tšk., 8 vt. – 4 tšk.)

VIETA 1 2 3 4 5 6 7 8
TAŠKAI 10 8 7 6 5 4 3 2

6.19. Kiekvienų lenktynių taškai sumuojami.
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6.20. Kiekvienas dalyvis surinktą taškų sumą papildys TOP 16 testuose surinkta taškų 
suma.
6.21. Po TOP 16 lenktynių ir TOP16  testų į finalą pateks po 4 (keturis) daugiausiai 
taškų savo grupėse surinkusius dalyvius. Aštuoni dalyviai sudaro finalą.

7. FINALAS

7.1. Čempionato finalą sudaro trys atskiri lenktynių etapai.
7.2. Finalo etapas vyks 2019 m. Birželio 8/9 dienomis Kauno Simuliatorių Akademijoje.
7.3. Finalo etape bus varžomasi sprinto (trumpų distancijų) tipo žiedinėse lenktynėse. 
7.4. Pirmose ir antrose finalo lenktynių etapuose automobilis ir trasa bus parenkami 
atsitiktiniu būdu, taip pat, kaip TOP 16 lenktynėse (žiūrėti į čempionato reglamento 
dalies TOP16 lenktynės 5.5. ; 5.6. ; 5.7. punktus).
7.5. Pirmąsias finalo lenktynes sudaro: 

• Treniruotė 20 (dvidešimt) minučių, kvalifikacija 7 (septynios) minutės, 
lenktynės 8 (aštuoni) ratai, atvirkštinio starto lenktynės 8 (aštuoni) ratai (žiūrėti 
5.11.)

7.6. Antrąsias finalo lenktynes sudaro:
• Treniruotė 20 (dvidešimt) minučių, kvalifikacija 7 (septynios) minutės, 
lenktynės 20 minučių.

7.7. Trečiosios finalo lenktynės vyks su čempionato automobiliu VW Scirocco, finalo 
briefingo metu įvardintoje trasoje.
7.8. Trečiųjų lenktynių formatas:

• Kvalifikacija 10 (dešimt), lenktynės 25 (dvidešimt-penkios) minutės.
7.9. Visų važiavimų metu trasos sukibimo sąlygos parenkamos automatiškai, 
treniruočių sesijos pradžioje svyruojant tarp 90-93% su įsigumavimo funkcija.
7.10. Įvykus incidentui trasoje, dalyvis turės teisę pildyti protesto formą, įvardindamas 
kurį varžovo manevrą apeliuoja. Su protesto formomis dalyviai bus supažindinti 
dalyvių brifingo metu. Protesto formos bus galima pildyti tik pasibaigus lenktynėms.
7.11. Lenktynių incidentų pateiktus protestus po kiekvienų lenktynių peržiūrės 
teisėjai. Patvirtinus, jog incidente dalyvavęs dalyvis yra kaltas, bus skiriamas laiko 
nuobaudos t.y. pridedamos 5 (penkios), 10 (dešimt) arba 15 (penkiolika) sekundžių 
prie galutinio rezultato. Nuobaudos dydis priklausys nuo įvykusio incidento padarytos 
žalos apeliuojančiam dalyviai ir  įtakos lenktynių eigai.
7.12. Lenktynių rezultatai bus skelbiami tik peržiūrėjus pateiktus protestus.
7.13. Už kiekvienas lenktynes dalyviai gaus taškus pagal lenktynių rezultatų 
skaičiavimo taisykles (1 vieta – 10 taškų, 2 vt. – 8 tšk., 3 vieta – 7 tšk., 4 vt. – 6 tšk., 5 
vt. – 5 tšk., 6 vt. – 4 tšk., 7 vt. – 4 tšk., 8 vt. – 4 tšk.)
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VIETA 1 2 3 4 5 6 7 8
TAŠKAI 10 8 7 6 5 4 3 2

7.14. Čempionato nugalėtoju skelbiamas dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų po trijų 
finalo etapų nepažeidęs čempionato taisyklių, įvykdęs visus čempionato organizatorių 
reikalavimus ir čempionato dalyvio įsipareigojimus.

FINALAS
Dalyvių brifingas Trasų ir automobilių parinkimas

Treniruotė 20min
Kvalifikacija 7min

RACE 1
Pirmosios lenktynės 8 ratai

Antrosios lenktynės (atvirkštinio starto) 8 ratai
PERTRAUKA

RACE 2
Treniruotė 20min

Kvalifikacija 7min
Lenktynės 20min

RACE 3
Kvalifikacija 10min
Lenktynės 25min

REZULTATŲ PASKELBIMAS

8. ORGANIZATORIAI

8.1. Čempionatą organizuoja ir koordinuoja VšĮ „Tauras racing“ ir UAB „Simuliatorių 
akademija“. Pagrindinis čempionato koordinatorius: Tauras Tunyla, mob. +370 (612) 
31140, el. paštas tauras@taurasracing.lt.
8.2. Organizatorius įsipareigoja:
8.2.1.  Registruotiems čempionato dalyviams suteikti galimybes čempionato puslapio 
skiltyje „Participate“ nurodytomis datomis ir laiku patekti į patalpas, kuriose vyksta 
atrankos ir pusfinalių važiavimai.
8.2.2.  Čempionato dalyviams suteikti techniškai tvarkingus ir saugius lenktyninius 

mailto:tauras%40taurasracing.lt?subject=Klausimas%20d%C4%97l%20D2D
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simuliatorius.
8.2.3.  Čempionato organizatoriai pasilieka teisę keisti pusfinalių ir finalo važiavimų 
apimtis bei sąlygas ne vėliau nei likus 2 dienoms iki jų, asmeniškai (telefonu ir/ar el. 
paštu) pranešę pusfinalių ir finalo dalyviams.
8.2.4.  Čempionato organizatoriai garantuoja, kad skirtingų simuliatorių modeliai 
nedaro įtakos virtualių lenktynių važiavimų rezultatams.

9. DALYVIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Atvykęs į atranką, pusfinalius, finalą dalyvis privalo:
9.2. Griežtai laikytis visų čempionato organizatorių bei koordinatorių žodinių bei 
rašytinių nurodymų ir instruktažų. Nepaklusę dalyviai bus pašalinti iš patalpų (erdvės), 
kuriose vyksta čempionato atrankos etapas, pusfinaliai ar finalas.
9.3. Būti blaivus, neapsvaigęs, tinkamos fizinės formos. Čempionato organizatoriams 
ir/ar koordinatoriams pastebėjus ar kilus įtarimui dėl dalyvio būklės, jis gali būti 
paprašytas apleisti čempionato patalpas (erdvę).
9.4. Į pusfinalius patekę dalyviai gali keisti savo dalyvavimo datą ir/ar laiką tik gavę 
rašytinį organizatorių sutikimą.
9.5. Registruodamiesi į čempionatą dalyviai sutinka, kad čempionato metu 
užfiksuotos nuotraukos ar vaizdo medžiaga su jų atvaizdu gali būti viešai naudojama 
čempionato komunikacijai neatlygintinai.
9.6. Čempionato nugalėtojas, atsiimdamas prizą, pasirašo jo gavimo perdavimo-
priėmimo aktą. 
9.7. Čempionato nugalėtojas sudaro sutartį su VšĮ „Tauras racing“, kurioje numatomos 
naudojimosi prizu sąlygos ir reikalavimai.


