
 
PRIEDAS / APPENDIX 5 

 
PATVIRTINTA: 

LASF ralio komiteto,2018-11-29 
Protokolas Nr. 2018-11 

               2019 m. LIETUVOS MINI RALIO ČEMPIONATO REGLAMENTO                                                                     
                          PRIEDAS   Nr. 3  BAUDŲ LENTELĖ                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 
Eil. 
Nr. 

                                             Pažeidimas Papild.  
Nuost. 

Šalini- 
mas 

  Laiko 
  bauda 

Piniginė 
 bauda 

SKK 
sprend 

 1                                                        2   4  6     7   8  9 

 1. Teisėjų nurodymų nevykdymas žymėjimo kontrolės punktuose, procedūrų pažeidimai arba nevykdymas     x 

 2. Vėlavimas į administracinę komisiją (už kiekvieną minutę)    2 EUR  

 3. Vėlavimas į techninę komisiją (už kiekvieną minutę)    2 EUR  

 4. Nepateikti arba neteisingai užpildyti visi privalomi dokumentai     x 

 5. Automobilis neatitinka paraiškoje deklaruotų techninių duomenų reikalavimų     x 

 6. Serviso zonos  režimo pažeidimas    Iki 20 EUR x 

 7. Degalų užpylimo zonos režimo pažeidimas    Iki 20 EUR x 

 8. Uždaro parko režimo pažeidimas  +  Iki 20 EUR x 

 9. Vėlavimas į ralio, PR, rato arba sekcijos startą iki 15 min.  +    

10. Vėlavimas į LK (už kiekvieną minutę)   10 sek.   

11. Skubėjimas į LK (už kiekvieną minutę)   60 sek.   

12. Vėlavimas ””tikslaus važiavimo” ar ”laiko normos” rungtyje iki 2 minučių 
 (už kiekvieną dešimtąją sekundės dalį) 

  0,1sek.   

13. Vėlavimas ””tikslaus važiavimo” ar ”laiko normos” rungtyje  daugiau kaip 2 minutes 
 (PR įveikimo laikas užskaitomas kaip nurodyta laiko normoje ) 

  +120 sek.   

14. Skubėjimas  ”tikslaus važiavimo”   rungtyje  iki 4 minučių  
(už kiekvieną dešimtąją sekundės dalį) 

  0,1 sek.   

15. Skubėjimas ”tikslaus važiavimo”  rungtyje daugiau kaip 4 minutes 
 (PR įveikimo laikas užskaitomas kaip nurodyta laiko normoje) 

 + +240 sek.  x 

16. Nėra atžymos kortelėje ir protokole tikslaus važiavimo” ar ”laiko normos” rungties finiše dėl ekipažo 
 Kaltės (jei žymėjimas nenumatytas) 

  +120 sek.   

17. Vėlavimas į LK daugiau kaip 15 min.  +    

18. Įvažiavimas į LK zoną pakartotinai iš kitos pusės  +    

19. Važiavimas PR be šalmų  +    

20. Važiavimas PR su neprisegtais saugos diržais  +    

21. Važiavimas PR neįjungus artimųjų šviesų žibintų   30 sek. 10EUR x 

22. Važiavimas PR prieš kryptį  +    

23. PR starte nestartuojama per 20 sek. nuo starto davimo momento  +    

24. Falšstartas (už kiekvieną falšstartą)   10 sek.   

25. Tyčinis (sąmoningas) falšstartas     x 

26. Gairelės nustūmimas ar nuvertimas (už kiekvieną gairelę)     5 sek.   

27. Finišo ”BAZĖS” neįvykdymas   10 sek.   

28. Tyčinis (sąmoningas) finišo ”BAZĖS” nevykdymas      x 

29. PR važiavimas ne pagal schemą (pilnai pravažiuota visa trasa, bet neteisinga figūrų pravažiavimo tvarka)   Blogiausias    

30. PR nevykdymas (nepilnai/dalinai ar visai nepravažiuota PR trasa)  + Blogiausias  x 

31. Sustojimas tarp finišo įspėjančio ir STOP ženklų  +  60 sek.  x 

32. Nėra  atžymos kortelėje PR starte dėl ekipažo kaltės  +    

33. Savavališki įrašai maršrutinėje kortelėje, kortelės pametimas     x 

34. Nekorektiškas, apgaulingas arba nesportiškas elgesys  +  60 EUR x 

35. Varžybų metu nėra vieno ekipažo nario arba varžybų metu automobilyje vežamas keleivis  +    

36. Ralio maršruto nesilaikymas  +    

37. Ralio metu ant automobilio nėra startinių numerių, identifikavimo ženklų ir privalomos reklamos išlikimas viisoiiiiso  +    

38. 
 
.       

Fiksuoti kelių eismo taisyklių pažeidimai varžybų metu 
 

1-as kartas  

2-as kartas 

3-as kartas 

  
 
+ 

 

120 sek. 

30 EUR  

39. Pašalinė pagalba varžybų metu    + 120 sek.  x 

40. Sąmoningas varžovo blokavimas  + 120 sek.  x 

41. Nepastatytas avarinis ženklas.    30 sek. 10 EUR x 

42. Nepranešimas apie neatvykimą į ralį    20 EUR  

43. Nepranešimas apie pasitraukimą iš ralio ir/ar kortos negražinimas.    20 EUR  

44. ”Suktukas” ralio finiše, UP ar/ir kitų ceremnijų metu  +  Iki 20EUR x 

45. Važiavimas PR su draudžiamomis padangomis  +    

46. Reglamentuojančių dokumentų nesilikymas ralio metu     x 

47. Atsisakymas startuoti PR savo laiku     x 

48. Atsisakymas pateikti automobilį techniniam patikrinimui  +    

49. Draudžiamas automobilio vilkimas, pervežimas  +    

50. Draudžiamas serviso atlikimas  +    

51. Dalyvių saugumo, SOS/OK ženklų naudojimo, geltonos vėliavos taisyklių pažeidimas  +  60 EUR x 

52. Plombos, uždėtos techninės komisijos metu, pažeidimas ar jos pašalinimas     x 

53. Nedalyvavimas apdovanojimo ceremonijoje    15 EUR  

 


