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2019 m. „Aurum 1006 km powered by 

Hankook“ lenktynės 
 

VARŽYBŲ PROGRAMA 
2019 liepos 17-20 d., Palanga 

 

 
Vieta ir data: Lenktynės vykdomos šalia Palangos 

miesto įrengtoje laikinoje lenktynių trasoje, 2019 

liepos 17-20 d. 

Paraiškų priėmimo pradžia: 2019.02.27 

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2019.06.30 (17.00 val.)  

Padavusių paraiškas dalyvių preliminaraus sąrašo 
publikavimas:   Oficialiioje pranešimų lentoje nuo 

2019.07.17 (19:00 val.)  ir www.racing.lt per 20 min. 

po kiekvieno finišo 

Administracinė ir techninė komisijos: pagal 

lenktynių tvarkaraštį, kuris publikuojamas 

www.racing.lt  

Kiekvienai komandai bus paskirtas laikas atskiru 

biuleteniu. 

Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas: Lenktynių 

teritorijoje 2019.07.17 nuo 19.00 – 20.00 val. 

Pirmasis SKK posėdis: 2019.07.18 (09.00 val.) 

Lenktynių startas: 2019.07.20 (12.00 val.) 

Techninė komisija po kvalifikacinių važiavimų ir 
lenktynių: 
Po kvalifikacinių važiavimų – 20 minučių 

automobiliai laikomi uždarame parke (ORLEN 

degalinė šalia trasos), po lenktynių – starto-finišo 

vietoje, jei techninis komisaras nenurodo kitaip 

 

2019  “Aurum 1006 km powered by 

Hankook“ Race 
 

RACE PROGRAM 
2019 July 17-20 , Palanga 

 

 

Place and date: The race takes place in the 

track near the city Palanga on 17-20 of July, 

2019. 

Registration starts: 2019.02.27 

Registration ends: 2019.06.30 (17:00)  

The publication of the list of registered par-
ticipants: Official notice board, 2019.07.17 

(19:00) and www.racing.lt 

Scrutineering check: according to the timetable 

which is announced in www.racing.lt 

 

Each team will get a different time with different 

bulletin. 

 

Participants’ meeting: in the race territory 

2019.07.17 from 19:00 till 20:00. 

The first SKK meeting: 2019.07.19 (09:00) 

The start of the race: 2019.07.20 (12:00) 

Scrutineering check after the qualifications 
and the race: 
After the qualifications – for 20 minutes cars are 

kept in the closed park (ORLEN gas station near 

the track), after the race  –  at the finish if the 

scrutineering administration does not tell else-

where. 

http://www.racing.lt/
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Preliminarinių rezultatų paskelbimas: 
Oficialioje pranešimų lentoje ir www.racing.lt per 20 

min. po kiekvieno finišo 

Oficialių rezultatų tvirtinimas ir paskelbimas: 
Po Baigiamojo SKK posėdžio 2019.07.20 ir 

www.racing.lt 

 

 
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas: 
Ant scenos šalia lenktynių trasos 2019.07.20 (po 

lenktynių finišo) pagal preliminarius rezultatus. 

Oficiali pranešimų lenta: 
Šalia varžybų sekretoriato 

Varžybų valdymo centras: 
Pastatas šalia išvažiavimo iš Pitlane 

 

2019 m. „Aurum 1006 km powered by 
Hankook lenktynės“ 

 

PAPILDOMI NUOSTATAI 
2019 liepos 17-20 d., Palanga 

 

TAISYKLĖS 

Oficialus papildomų nuostatų tekstas yra lietuvių 

kalba. Oficiali lenktynių kalba – lietuvių. Kilus 

ginčams dėl interpretavimo, tik tekstas lietuvių kalba 

laikomas oficialiu autentišku tekstu. Taisyklių 

vertimas į kitas kalbas yra tik informatyvaus pobūdžio 

ir nėra šių taisyklių dalis. 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
Lenktynės vykdomos vadovaujantis sekančiais 

normatyviniais dokumentais: 

- FIA Tarptautiniu Sporto Kodeksu ir jo 

priedais, 

- Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu, 

- Lietuvos Automobilių Sporto Varžybų 

Organizavimo ir Vykdymo Taisyklėmis, 

The announcement of tentatively results: 
Official notice board, 20 minutes after each fin-

ish. 

The announcement of the official results: 
In the finishing SKK meeting 2019.07.20 and 

www.racing.lt 

 

 

The prize winners award ceremony: 
On stage near the track 2019.07.20 (after the 

race finish) 

Official notice board: 
Near race secretariat 

Race control: 
The building near Pit Exit. 

 

2019 “Aurum 1006 km powered by 

Hankook lenktynės“ 
 

SUPPLEMENTARY REGULNTIONS 
2019 July 17-20, Palanga 

 

REGULATIONS 

The official regulations text is in Lithuanian. 

Official language of the race is Lithuanian. In 

regards to any disagreements only the Lithuani-

an text is valid and considered to be official au-

thentic text. The translation of regulations is 

informative and it is not a part of the regulations.  

 

1. GENERAL CONDITIONS 
The race is conveyed in regards to the fol-

lowing documents: 

- FIA International Sporting code and ap-

pendixes, 

- Lithuanian automobile sporting code 

- Lithuanian auto sport rules of organiza-

tions and execution 2019 1006 km 

http://www.racing.lt/
http://www.racing.lt/


 

- 2019 „Aurum 1006km powered by hankook 

lenktynių taisyklėmis; 

- Varžybų Papildomais Nuostatais, jų priedais ir 

biuleteniais. 

 

Lenktynių statusas: tai oficialios, klasifikuojamos 

automobilių sporto varžybos, įtrauktos į pagrindinį 

LASF sporto varžybų kalendorių. 

 
 
1.1. ORGANIZATORIUS 
 

Pavadinimas: VŠĮ Promo Events  

Adresas: Baltupio g. 167C, Vilnius, Lietuva

  

Telefonas: +370 5 2757985  

E-mail: info@racing.lt Web: www.racing.lt  

 

 

1.2. ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Trasa, Aptarnavimo tarnybos, Paddock, Pitlane  

Modesta Gečaitė  +370630043220 

modesta@racing.lt 

Organizatoriaus sekretoriatas  

Ernesta Mikėnienė +37069380495 

ernesta@racing.lt 

+370 5 2757985 info@racing.lt 

 

1.3. OFICIALŪS ASMENYS 

 

SKK pirmininkas Gražvydas Smetonis  +370 687 

56218 

Sporto komisaras Darius Matulis  +370 687 55282 

Sporto komisaras Tomas Majauskas +370 601 17953 

SKK pirmininko patarėjas Martinus van de Pavert    

B.P. 

Varžybų direktorius/Varžybų vadovas Marius 

Mikuševičius +370 652 20584 

powered by Hankook race sporting 

regulations,  

-  Supplementary regulations and bulle-

tins of the Competitions. 

 

The status of the race: The Competition is of-

ficially registered in the calendars of the 

LASF 

 

 

1.1. ORGANISER 
 

Name: Promo Events  

Address Baltupio g. 167C, Vilnius, 

Lithuania 

 

Phone: +370 5 2757985  

E-mail: info@racing.lt  

Web: www.racing.lt 

 

 

1.2.  ORGANIZING COMMITTEE 
The track, service system, Padock, Pitlane 

Modesta Gečaitė +370630043220 

modesta@racing.lt 

 +370 630 

043220 

modes-

ta@racing.lt 

The secretary of the organiser 

Ernesta Mikėnienė   +37069380495 

ernesta@racing.lt 

+370 5 2757985 info@racing.lt 

 

 +370 

69380495 

ernes-

ta@racing.lt 

1.3. MAIN OFFICIALS 
 

Chief Steward Gražvydas Smetonis +370 687 56218 

 

Steward Darius Matulis +370687 55282 

Steward Tomas Majauskas +370 601 17953 

  Advisor to Chief Steward Martinus van de 

Pavert TBA 

Race director/Clerk of the Course Marius 

Mikuševičius +370 652 20584 

mailto:info@racing.lt
http://www.racing.lt/
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Techninis komisaras Raul Koov +372 513 

7561 

Varžybų vyr. sekretorė Rasa Jakienė   

+370 686 85146 

Teisėjas ryšiams su dalyviais Vaiva Šlėderienė 

+370 614 88014 

Varžybų vyr. gydytojas  Vidmantas Eigėlis +370 685 

54153 

Kiti oficialūs asmenys ir teisėjai  pagal atskirai 

tvirtinamą sąrašą  

 

 
2. VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA 
Trasa: laikinai įrengta lenktynių trasa šalia Palangos 

miesto 

GPS: 55.907074, 21.106012 

Trasos ilgis: 2,682km 

Važiavimo kryptis: prieš laikrodžio rodyklę 

Ratų skaičius: 373 ratai 

Lenktynių distancija: 1000km 

Laiko limitas: maks. 10 val. 

“Pole“ pozicija: kairėje 

Automobilių skaičius trasoje: maks. 50 Starto 

pobūdis: iš eigos. 

 

3. KLASĖS IR ĮSKAITOS 

 Klasės ir įskaitos vykdomos pagal 1006 km lenktynių 

techninių reikalavimų 1.13. punktą. 
 

4. DALYVIAI, PARAIŠKOS 

 

4.1.  Visi vairuotojai privalo turėti galiojančią, 

žiedinėse lenktynėse leidžiančią dalyvauti, LASF ar 

kitos šalies ASF išduotą lenktynininko licenciją  

4.2. Maksimalus dalyvių skaičius: 1000 km - 50, 100 

ratų – 50. 

4.3. Privalomos išankstinės paraiškos, turi pasiekti 

Organizatorių ne vėliau, nei 2019.06.30 (17.00val.). 

Išimtiniu atveju organizatorius gali pratęsti paraiškų 

Chief scrutineer Raul Koov +372 513 7561 

 

Secretary of the Competition Rasa Jakienė 

+370 686 85146 

Competitor Reliations Officer Vaiva  

Šlėderienė +370 614 88014 

Chief Medical Officer Vidmantas Eigelis 

+370 685 54153 

Other officials According to additional list 

 
 
 

2. THE RACE CHARACTERISTICS 
Track: Temporary build near  the city of Palanga 

GPS:55.907074, 21.106012 

The length of the track: 2,682km 

Driving direction:  Counter clockwise 

The number of laps:373 laps 

The distance: 1000 km 

Time limit: 10 hour 

Pole positions:  left 

The number of cars in the track track:  max. 50, 

Start format:  From the course   

  
 

 

3. CLASSES AND CREDITS 
 Classes and credits take place according to 1006 

km race technical regulations 1.13. article. 
 

4. PARTICIPANTS, APPLICATIONS 
 

4.1. All the drivers must have valid Racing 

Driver licenses issued by LASF or any other 

ASN and valid for circuit racing.  

4.2. The maximum number of participants is: 

1000 km - 50, 100 laps – 50. 

4.3. Mandatory applications have to be present-

ed to the Organizer not later than 2019.06.30 

(17.00). For important reasons the organiser can 



 

priėmimą. 

4.4. Pateikdamas paraišką Pareiškėjas patvirtina kad: 

1) Visi su juo susiję asmenys žino, supranta ir laikysis 

visų varžybas reglamentuojančių dokumentų bei 

teisėjų nurodymų, 2) Automobilis atitinka savo klasės 

techninius reikalavimus, 3) Atsako už 

chronometravimo daviklio sugadinimą ar praradimą 

(vertė 450-EUR), 4) Sutinka, kad galutinė instancija 

sprendžianti ginčus automobilių sporte yra LASF 

Apeliacinis teismas.  

 

5. STARTINIS MOKESTIS 
 

Pagal  2019 m. 1006 km lenktynių Taisyklių V 

skirsnio 1 punktą. 
 

6. DRAUDIMAS  
 

6.1 Varžybos yra apdraustos Renginio organizatoriaus 

civilinės atsakomybės draudimu. 

Draudimo bendrovė: „If P&C Insurance AS“ filialas 

Poliso Nr. :  00019308  

6.2  Trasoje važiuojančių dalyvių civilinę atsakomybę 

dėl tretiesiems asmenims incidento metu padarytos 

žalos asmeniui ir/ar turtui, atsiradusios kaip incidento 

pasekmė, apdraudžia Organizatorius. 

6.3  Varžybose dalyvaujantys Vairuotojai nėra laikomi 

trečiaisiais asmenimis vienas kito atžvilgiu. 
 

 

7. CHRONOMETRAVIMAS 
 
7.1. Chronometravimo davikliai bus montuojami 

automobiliuose pirmosios techninės komisijos metu.  

Pareiškėjai ir lenktynininkai yra patys atsakingi už tai, 

kad chronometravimo daviklis būtų sumontuotas laiku 

ir vietoje, todėl turi būti pasiruošę suteikti visą 

reikalingą pagalbą personalui. Kiekvienas automobilis 

privalo turėti chronometravimo daviklio tvirtinimo 

laikiklį. Neturint laikiklio, jį bus galimybė įsigyti už 

extend the period of time. 

4.4. Giving the application the Applicator con-

firms that: 1) Every person related to the race 

know the rules of the race and referees state-

ments, 2) The car is suitable for all of the cate-

gories technical requirements, 3) He is responsi-

ble for the chronometrical sensor damages or 

loss of it (450 EUR value), 4) Agrees, that the 

last instance for the solving disagreements is the 

LASF Court of Appeal. 

 
5. PARTICIPATION FEE 
 

According to  2019 1006 km race reglamenta-

tion V pharagraph 1 point. 
 

 

6. INSURANCE 
 

6.1 The race is insured under the event organis-

er’s civil liability insurance.  

Insurance company: „If P&C Insurance AS“  

Policy number : 00019308  

6.2 On the track civil liability of third parties 

during the incident for the person and / or 

property arising as a result of the incident must 

be insured by the Organizer. 

6.3 Drivers participating in the race are not 

considered to be third parties in relation to each 

other. 

7. TIMING TRANSPONDERS 
 

7.1. Chronometer sensors will be fixed in the 

cars during the first technical check. Appli-

cants and drivers are responsible themselves 

for the sensor and its fixation. The drivers 

have to provide all the necessary tools and 

help for the personnel.  

 



 

papildomą mokestį techninės komisijos metu pas 

chronometruotojus. 

7.2. Specialus laikiklis laiko matavimo prietaisui ant 

automobilio tinkamoje vietoje turi būti sumontuotas 

prieš automobilį pateikiant techninei komisijai. 

7.3. Visi automobiliai visų važiavimų metu (treniruotė, 

kvalifikacija ir lenktynės) privalo būti su 

Organizatoriaus chronometravimo davikliais (timing 

transponders).  

 

8. SUPER POLE (TOP 10) 
KVALIFIKACIJA 

Visų Komandų starto pozicijos nustatomos pagal 

mažiausią komandos 2 vairuotojų pasiektą suminį 

laiką. T.y sumuojami abiejų vairuotojų greičiausi 

vieno rato įveikimo laikai kvalifikacijoje; 

Pirmųjų 10 starto pozicijų nustatymui bus vykdomas 

Super Pole važiavimas. Po kvalifikacijos, pirmos 10 

komandų patenka į „Super Pole (Top 

10)“ kvalifikacinį važiavimą̨ 

Šių 10-ies komandų Starto pozicija Lenktynėse 

nustatoma pagal VIENO komandos vairuotojo 

pasiektą mažiausią rato įveikimo laiką (Top 10 

kvalifikacinio metu). 

 

9. REKLAMA 

 

Pagal  2019 m. 1006 km lenktynių Taisyklių X skirsnį 

ir privalomos reklamos biuletenį. 
 

 

 

 

10. LEIDIMAI 
10.1. Pagal 1006 km lenktynių taisyklių XXV skirsnį 

ir atskirą Organizatoriaus biuletenį dėl leidimų 

išdavimo. 
 

 

 

 

 

11. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

 

7.2. The special supporter for the sensor has to 

be fixed on the car before the technical 

check. 

7.3. All of the cars all the time (during the prac-

tices, qualifications, the race) have to be with the 

timing transponders.  

 

 

8. SUPER POLE (TOP 10) QUALIFICA-
TION 

All teams starting positions are 

determined by two team drivers time set 

on Qualifying. That means the fastest lap 

of each driver are added to one another 

(summed up). 3. The Super Pole (Top 10) 

Qualifying session for first 10 teams will 

be carried. After the main Qualifying 10 

teams‘ will start in "Super pole (Top 10)" 

qualifying. These 10 teams starting 

positions in the race are determined by 

best time of ONE driver of the team set 

during Top 10 qualifying session. 
 

 

9. ADVERTISING 
 

According to  2019 m. 1006 km race 

Regulations X paragraph and mandatory 

advertising bulletin. 
 

10. PASSES 

10.1. According to 1006 km race reg-

ulation XXV paragraph and sepa-

rate Organiser’s bulletin for per-

mits’ orders.  

 

11. SUPPLEMENTARY OR ADDI-



 

 
11.1. DEGALAI 

 

Su „Orlen Lietuva“ degaline už kurą   „Aurum 1006 

km powered by Hankook lenktynių“ metu galima 

atsiskaityti  grynais, debetinėmis ar kreditinėmis 

mokėjimo kortelėmis. 

Rekomenduojama visiems dalyviams pasirašyti 

debetines arba kreditines degalų pirkimo sutartis 

tiesiogiai su AB "Ventus-nafta". 

Žinant savo įmonės pirkimo-pardavimo sutarties 

numerį, bus galima atsiskaityti grynais "Orlen 

Lietuva" degalinėje. 

Debetinei degalų pirkimo sutarčiai pasirašyti reikės 

įmonės registracijos pažymėjimo kopijos bei 

užpildytos kortelių anketos, kreditinei - papildomai 

reikės balanso bei pelno-nuostolio ataskaitos kopijų už 

paskutinį laikotarpį. 

 

Kontaktinis asmuo:  

Gytis Šmerauskas, Pardavimų vadybininkas 

AB "Ventus-Nafta", J. Jasinskio g. 16B, Vilnius,  

Tel. +370 5 2546816, mob.  +370 687 70654 

11.2 Visų traniruočių (nuo 07.18), kvalifikacinių 

važiavimų ir lenktynių metu privalo būti naudojami 

degalai iš Orlen degalinės esančios lenktynių trasoje. 

 

12. PROTESTAI IR APELIACIJOS 

 

12.1  Varžybų vadovo sprendimai įsigalioja nuo jo 

pasirašymo momento ir yra skelbiami Oficialioje 

pranešimų lentoje. 

 

12.2  Visi protestai privalo būti pateikti Sekretoriatui ir 

adresuoti Sporto komisarams. Paduodant protestą 

sumokamas 200 EUR mokestis. Protestas dėl 

techninių reikalavimų neatitikimo, jei reikia ardyti 

automobilio mazgus, paduodamas su 500 EUR 

TIONAL CONDITIONS 
11.1. Fuel 

 

In “Orlen Lietuva“ gas station during the 

“Aurum 1006 km powered by Hankook 

race“ it is convenient to pay by cash, debit 

or credit cards. 

It is advised to sign debit or credit gas 

buying contract directly with "Ventus-

nafta". 

Knowing Your companies’ contract’s 

number it is possible to pay by cash in 

"Orlen Lietuva" gas station. 

For the debit contract signing it is neces-

sary to have company registration certifi-

cation copy and filled in cards form, for 

the credit contract – it is additionally nec-

essary to have further documents for bal-

ance of the account and profit-loss report. 

Contact person:  

Gytis Šmerauskas, Sales Manager 

 "Ventus-Nafta", J. Jasinskio g. 16B, Vil-

nius,  

Tel. +370 5 2546816, mob.  +370 687 

70654 

 

 

12. PROSTESTS AND  APPEALS  
 

12.1 The decisions of the Clerk of Courses shall 

enter into force as of the moment of signature 

and they being published on the official 

noticeboard. 

12.2 All protests must be submitted in the 

Secretariat and addressed to the Stewards of the 

competition. Protests must be submitted together 

with the protest deposit in amount of EUR 200,-, 

or together with the protest deposit in amount of 



 

mokesčiu. 

12.3  Protestai teikiami pagal LASK 13 straipsnio 

nuostatas. 

12.4  Jei protestas yra atmestas, tačiau jo analizės 

išlaidos viršija taisyklėse nurodytą protesto teikimo 

mokestį, protesto davėjas privalo apmokėti susidariusį 

skirtumą. 

12.5  Patenkinus protestą, mokestis yra grąžinamas 

protesto teikėjui. Jei protestas atmetamas, mokestis 

negrąžinamas ir lieka Organizatoriaus dispozicijoje. 

12.6  Dalyvis gali teikti apeliaciją pagal LASK 15 

straipsnio nuostatas. Mokestis – 1000 EUR. 

 

 

 

 

 

 

13. APDOVANOJIMAI 
 

13.1. Komandos nugalėtojos (1, 2 ir 3 vietos) bendroje 

įskaitoje, kiekvienoje klasėse taip pat   trys “Junior” 

iki 25 metų lenktynininkai apdovanojami 

Organizatoriaus taurėmis. 

13.2. Už greičiausią varžybų ratą komanda yra 

apdovanojama Lietuvos automobilių sporto federacijos 

įsteigta taure. 

13.3. Komandos vadovas ir Vairuotojai, užėmę 

prizines vietas, į apdovanojimo ceremonijos vietą 

(scena šalia trasos) privalo prisistatyti per 5 minutes 

nuo automobilio sustojimo finišo vietoje. Neįvykdžius 

šio reikalavimo, pareiškėjui skiriama 1000 EUR, o 

kiekvienam vairuotojui – 200 EUR bauda ir 

neįteikiamos apdovanojimo taurės. 

13.4. Visų prizininkų dalyvavimas apdovanojimo 

ceremonijoje yra privalomas. Vairuotojai 

apdovanojimo ceremonijoje privalo vilkėti sportinius 

kombinezonus.  

 

EUR 500,- when the protest is related to the 

inconformity of the car with the Technical 

regulations of the respective class. 

12.3 Protests shall be prepared and submitted in 

accordance with Article 13 of the LASK. 

12.4 If the protest is denied and expenditures for 

protest analysis exceed those defined in the 

Regulations, the protester must pay the 

difference. 

12.5 Upon the satisfaction of a protest, the 

security paid by the person who submitted the 

protest shall be returned. Upon non-satisfaction 

of the protest, the security shall not be refunded 

and remains at Organizer`s disposal. 

12.6 A competitor may submit an appeal in 

accordance with article 15 of the LASK. Fee – 

1000 EUR. 

 

13. AWARD CEREMONY 
13.1. Winner teams (1, 2 and 3 place) in over-

all category and each class will be awarded 

the organisers cups. Also will be awarded 

three “Junior“ drivers less than 25 years old. 

13.2. For the fastest race lap the team is 

awarded Lithuanian cars federation cup. 

 

13.3. The team leaders and drivers from winning 

teams have to go the award ceremony place 

(stage near the track) in 5 minutes after finishing 

at the finish stop. Not completing the task the 

registrar will get 1000 EUR fine and each driver 

200 EUR fines. 
 

 

 

13.4. All of the prize winners have to be present 

at the award ceremony wearing their sport cos-

tumes.  

 

 



 

 

14. PRIEDAI 
 

Priedas Nr.1 Tvarkaraštis 

Priedas Nr.2 Trasos schema 

Priedas Nr.3 Daviklio tvirtinimo schema 

Priedas Nr.4 Privalomos reklamos schema 

Priedas Nr.5 Privalomi laiko chronometravimo 

davikliai 

 

      

 

 

PARUOŠTA :      

Varžybų Organizatorius     

VŠĮ Promo Events     

Darius Jonušis      

      

SUDERINTA :      

LASF žiedo komiteto pirmininkė  Inga Juškevičiūtė

  

LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas                                                                                

 

 

    

14. ANNEX 
 

ANNEX NO.1 Timetable 

ANNEX NO.2 Track scheme 

ANNEX NO.3 Sensor allegation scheme 

ANNEX NO.4 Mandatory advertising scheme 

ANNEX NO.5 Driver ID timing in 2019 

 „Aurum 1006 km race” 

 

 


