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2019 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO 

ČEMPIONATO VI ETAPAS 
2019 M. LIETUVOS VAIKŲ AUTOMOBILIŲ 

KROSO ČEMPIONATO VI ETAPAS 
2019 M. LIETUVOS REGIONŲ AUTOMOBILIŲ 

KROSO TAURĖS  VI ETAPAS 
2019 M. BALTIJOS ŠALIŲ AUTOMOBILIŲ 

KROSO TAURĖS B 1600 V ETAPAS,  
OPEN 4500 IV ETAPAS 

PAPILDOMI NUOSTATAI 
TRUMPOJI VERSIJA 

      Ši Trumpoji versija remiasi reikalavimais, 
nustatytais 2019 m. Lietuvos automobilių kroso 
čempionato, 2019 m.  Lietuvos regionų automobilių 
kroso taurės, 2019 m. Baltijos šalių automobilių kroso 
taurės (BC)  Pagrindinių taisyklių versijoje. Visiems 
straipsniams, nepaminėtiems šioje trumpojoje versijoje, 
galioja visi reikalavimai, numatyti Pagrindinėse 
taisyklėse. Pagrindinės taisyklės galioja visiems 
pareiškėjams, dalyvaujantiems Lietuvos automobilių 
kroso čempionate, pirmenybėse ir BC.   
SKYRIAI: 

1. PROGRAMA 
2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS 
3. OFICIALŪS ASMENYS 
4. OFICIALI VARŽYBŲ LENTA 
5. PAGRINDINĖS SĄLYGOS 
6. PATIKRINIMAI 
7. VARŽYBŲ VYKDYMAS 
8. REZULTATAI 
9. PRIZAI 
10. KITA INFORMACIJA 
11. PATVIRTINIMAS 

1.PROGRAMA 
2019-08-27 Taisyklių platinimas ir paraiškų   

priėmimo pradžia.  
Padavus paraišką po 2019-09-21, dalyvis netenka 
teisės dalyvauti chronometruojamoje treniruotėje. 
 
2019-09-28       (Šeštadienis)   
11:00 – 12:30   Administracinis tikrinimas 
11:00 – 12:45   Techninis patikrinimas   
13:00                 Pirmas SKK posėdis 
13:30 – 14:45   Laisvos treniruotės                  
15:00                Vairuotojų susirinkimas starto zonoje 
15:15 – 16:30 Chronometruojami važiavimai 
16:45 Antras SKK posėdis 
17:00                 I kvalifikacinis važiavimas 
2019-09-29       (Sekmadienis)                            
08:30 II kvalifikacinis važiavimas 
10:30 Oficialus varžybų atidarymas 
                         Trečias SKK posėdis - 15 min. po  III 

kvalifikacinio važiavimo 
                         Ketvirtas SKK posėdis – 15 min. po 

paskutinio finalinio važiavimo. 
                         Apdovanojimų ceremonija  – 30 min. po 

ketvirto SKK posėdžio. 

 
2019 LITHUANIAN AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 

VI STAGE 
2019 LITHUANIAN CHILDREN AUTOCROSS 

CHAMPIONSHIP VI STAGES 
  2019 LITHUANIAN REGIONAL AUTOCROSS CUP 

VI STAGE 
2019 BALTIC COUNTRIES AUTOCROSS CUP  

B 1600  V STAGE, OPEN 4500 IV STAGE 
SUPPLEMENTARY REGULATIONS 

SHORT VERSION 
 

     The Short version is based on the requirements set out in 
the 2019 Lithuanian autocross championship,  
2019 Lithuanian children autocross championship,                   
2019 Lithuanian regional cup of autocross and the 
championship in the 2019 Baltic countries autocross cup  
(BC)  basic version of the rules. All items not mentioned in 
the short version, subject to all requirements under the 
Fundamental Rules. The basic rules apply to all applicants in 
Lithuanian autocross championships and BC. 
 
ARTICLES: 
1.  PROGRAMM 
2. ORGANISATION 
3. OFFICIALS    
4. OFFICIAL NOTICE BOARD     
5. GENERAL CONDITIONS 
6.     CHECKING  
7.   RUNNING OF THE EVENT     
8. RESULTS    
9.     PRIZEGIVING 
10. OTHER INFORMATION 
11. APPROVAL    
1.PROGRAMM 
27-08-2019 Publication of regulations and acceptance 
                             of entries 
If entry form is given after date 21-09-2019, driver will 
lose right to participate in official timed practice. 
 
28-09-2019        (Saturday) 
11:00 - 12:30      Administrative checking    
11:00 - 12:45      Scrutineering 
13:00                  1st Stewards meeting 
13:30 – 14:45    Free practice 
15:00                  Driver briefing 
15:15 – 16:30    Official timed practice 
16:45                  2nd Stewards meeting 
17:00                  1st Heat begins 
29-09-2019         (Sunday) 
08:30 2nd qualifying heat. 
10:30 Official opening ceremony 
 3rd Stewards meeting – 15 min. after 3th 
 qualifying heat. 
 4th Stewards meeting – 15 min. after last 
 final heat. 
 Prize giving ceremony – 30 min. after 4th 
 Stewards meeting. 



 2 

2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS 
2.1. Auto-Moto klubas “Ugira Kross”  
2.2. Organizacinis komitetas 
Org. komiteto pirmininkas – Zenonas Sinkevičius  
Organizacinio komiteto nariai – Dainius Pilipavičius 
                                                  - Aistė Sinkevičiutė 
2.3. Organizatoriaus būstinė:  
Auto-Moto klubas „Ugira Kross” 
Adresas: J. Dailidės g. 10, Marijampolė, Lietuva 
Tel.: +370 620 40932  
E-paštas: zenonas.sinkevicius@gmail.com 
Organizatoriaus teisių perleidėjas: 
Lietuvos automobilių sporto federacija     
Adresas: Savanorių pr. 56, LT-44210, Kaunas, Lietuva 
Tel./fax.:  +370 37 350026,  mob.:  +370 615 46710 
E-paštas: lasf@lasf.lt  
3. OFICIALŪS ASMENYS 
Varžybų direktorius                 Zenonas Sinkevičius (LT) 
SKK Pirmininkas                     Šarūnas Liesis (LT)           
Komisaras                                Leonas Vedeikis (LT) 
Komisaras                                BP                         
Varžybų vadovas                     Valdas Stankūnas (LT) 
Varžybų vadovo pavaduotojas Andrius Mažeikis (LT)                                                           
Varžybų sekretorius       Ramūnas Vaitkūnas (LT)        
Varžybų laikininkas           Remigijus Antanavičius (LT)        
Tech. komisijos pirmininkas   Marius Vitkaitis (LT) 
Tech. komisijos teisėjas          Modris Volksons (LV) 
Trasos saugumo viršininkas    Saulius Valiukas (LT)  
Med. tarnybos viršininkas   Giedrutė Janulevičienė (LT)                                           
Teisėjas ryšiams su dalyviais  Audrius Kliminskas (LT)                                                                                
Teisėjai:   starto                     Andrius Daukšas (LT)    
                 falstarto       BP          
                 finišo                       Egidijus Visockis (LT)    
4. OFICIALI VARŽYBŲ LENTA 
4.1. Oficiali varžybų lenta yra dalyvių parke prie 
įvažiavimo į starto zoną  
5. PAGRINDINĖS SĄLYGOS 
5.1. Varžybų statusas ir dalyvių klasės 
Lietuvos automobilių kroso čempionato VI etapas 
Dalyvių klasės: Junior 1000, Super 1600, 2000 Super, 
Open 4500, Buggy 1600, Buggy RWD 
Lietuvos vaikų automobilių kroso čempionato VI 
etapas 
Dalyvių klasės: Mini Buggy 
Lietuvos regionų  automobilių kroso taurės VI etapas 
Dalyvių klasės: 1600, 2000, 2000 RWD, Buggy 2000 
Baltijos šalių automobilių kroso taurės V etapas 
Dalyvių klasės: Buggy 1600 
Baltijos šalių automobilių kroso taurės IV etapas 
Dalyvių klasės: Open 4500 
Marijampolės Mero Taurė 2019 
Dalyvių klasės: T2 3000, Buggy 6000  
5.2. Duomenys apie trasą 
Adresas: Marijampolės sav., Pietarų kaimas, Lietuva 
Ilgis:                                            980 m 
Plotis starto vietoje:               14,5  m 
Maksimalus plotis:               18,0 m 
Minimalus plotis:                             12,0 m 
Danga: 100 proc.molis + žvyringas gruntas 
Kaip ją pasiekti: A 5 magistralinio kelio 
Kaunas-Suvalkai Marijampolės apvažiavimas. 
Kaip rasti trasą žemėlapyje: žemėlapis 
5.3. Paraiškos 
5.3.1. Kiekvienas norintis dalyvauti varžybose turi 
organizatoriui nusiųsti tvarkingai užpildytą nustatytos 
formos Dalyvio paraišką e-pašto adresu: 
autokrosas@autokrosas.lt  
Bei užpildyti internetinę paraiškos versiją: paraiška 

2. ORGANISATION 
2.1. Auto-Moto club “Ugira Kross” 
2.2. Organising committee 
Steward of trhe organising committee - Zenonas Sinkevičius 
Organising comitee - Dainius Pilipavičius  
                     - Aistė Sinkevičiutė 
2.3. Office of the Organiser: 
Auto-Moto club „Ugira Kross” 
Address: J. Dailidės g. 10, Marijampolė, Lithuania 
Tel.: +370 620 40932,  
E-mail: zenonas.sinkevicius@gmail.com   
Organizer of the organizer rights: 
Lithuanian automobile sport federation     
Address: Savanorių pr. 56, LT-44210, Kaunas, Lithuania 
Tel./fax.:  +370 37 350026, mob.:  +370 615 46710 
E-mail: lasf@lasf.lt 
3. OFFICIALS 
Director of the event          Zenonas Sinkevičius (LT) 
Chairman of  the Stewards          Šarūnas Liesis (LT)  
Steward                                       Leonas Vedeikis (LT) 
Steward                  TBA                             
Clerk of the Course                     Valdas Stankūnas (LT) 
Deputy Clerk of the Course        Andrius Mažeikis (LT) 
Secretary                         Ramūnas Vaitkūnas (LT) 
Chief Timekeeper          Remigijus Antanavičius (LT) 
Chief Scrutineer           Marius Vitkaitis (LT) 
Scrutineer                                    Modris Volksons (LV) 
Safety Officer           Saulius Valiukas (LT)  
Chief Medical Officer          Giedrutė Janulevičienė (LT)                                                
Drivers Liaison Officer          Audrius Kliminskas (LT) 
Judges of fact:     start line          Andrius Daukšas (LT) 

    false starts       TBA 
        finish          Egidijus Visockis (LT)       

4. OFFICIAL NOTICE BOARD 
4.1. Official notice board will be located in the Paddock area. 
 
5. GENERAL CONDITIONS 
5.1 Status of the event and participant classes 
Lithuanian autocross championship VI stage 
Classes: Junior 1000, Super 1600, 2000 Super, Open 4500,  
Buggy 1600, Buggy RWD 
Lithuanian children autocross championship VI stage 
Classes: Mini Buggy 
 
Lithuanian regional autocross cup VI stage 
Classes: 1600, 2000, 2000 RWD, Buggy 2000 
Baltic countries autocross cup  V stage 
Classes: Buggy 1600  
Baltic countries autocross cup  IV stage 
Classes: Open 4500 
Mayor of Marijampole cup 2019 
Classes: T2 3000, Buggy 6000 
5.2. Description of the circuit 
- Place:  Marijampolė distr., Pietarai, Lithuania 
- Length:                 980 m 
- Width of start:                14,5m 
- Maximum width:              18 m 
- Minimum width:              12 m 
Covering: 100 proc. clay + gravelly ground  
- Location: A5 road Kaunas-Suvalkai Marijampole pass 
circuit;  
How to find track: map 
5.3. Applications 
5.3.1. Anybody who wants to participate in these events, 
must send fully filled entry form to: 
e-mail: 
autokrosas@autokrosas.lt  
And fill online version of entry form: online entry 
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5.3.2. Pasirašydamas paraišką, dalyvis ir pareiškėjas 
sutinka, kad aukščiausia ir galutinė instancija 
sprendžianti ginčus automobilių sporte yra LASF 
Apeliacinis teismas. 
5.4. Startiniai mokesčiai 
5.4.1. Startinis mokestis Lietuvos čempionato ir Baltijos 
šalių taurės dalyviui yra: - 80.00 Eur 
5.4.2. Startinis mokestis Lietuvos čempionato Junior 
1000 dalyviui yra: - 50.00 Eur 
5.4.3. Startinis mokestis Lietuvos vaikų čempionato 
dalyviui yra: - 15.00 Eur 
5.4.4. Startinis mokestis Lietuvos regionų taurės 
dalyviui yra: - 50.00 Eur 
5.4.5. Startinis mokestis “Marijampolės Mero Taurės 
2019” dalyviui: nėra 
Dalyvių parko  mokestis: 15.00 Eur 
Startinis mokestis mokamas į: 
a.s. LT557300010083996992  AB Swedbank, b/k.73000 
Gavėjas: Auto-Moto klubas „Ugira Kross“   
Įmonės kodas 300019402, arba grynais pinigais varžybų 
dieną dalyvių registracijos metu. 
5.5. Draudimas 
Organizatorius varžybų metu garantuoja  civilinės 
atsakomybės draudimą.  
5.6. Dalyvių automobiliai 
Dalyvauti Lietuvos automobilių kroso čempionato, 
regionų taurės ir BC varžybose leidžiama automobiliais, 
atitinkančiais tarptautinius FIA J priedo bei 
Nacionalinius automobilių kroso techninius 
reikalavimus bei visus jų priedus. 
5.7. Dalyviai 
5.7.1. Dalyvauti varžybose gali visi sportininkai, turintys 
ASF išduotą atitinkamos kategorijos licenciją (kitos 
šalies ASF leidimas nereikalingas). 
6. PATIKRINIMAI 
6.1. Dokumentų patikrinimas 
6.1.1. Sportininkai asmeniškai turi atvykti į dokumentų 
patikrinimą, kuris vyks Marijampolės automobilių kroso 
trasoje, sekretoriate 2019-09-28 (Šeštadienį) nuo 11:00 – 
12:30 val.   
6.2. Techninis patikrinimas 
6.2.1. Techninis patikrinimas vyks Marijampolės 
automobilių kroso trasoje 2019-09-28 (Šeštadienį) nuo 
11:00 iki 12:45 val.  
6.2.2. Organizatorius, suderinęs su varžybų vadovu, 
atskirais atvejais gali pratęsti techninį patikrinimą 
vėluojančiam dalyviui.  
6.2.3. Sportininkų ekipiruotė, sportinio automobilio 
techninis pasas privalo būti pateikta kartu su 
automobiliu per techninį patikrinimą.  
6.2.4. Papildomas techninis patikrinimas gali būti 
surengtas bet kuriuo varžybų metu, bet kuriam varžybų 
dalyviui. 
7. VARŽYBŲ VYKDYMAS 
7.1. Saugumas.  
7.1.1.Kiekvienas sportininkas važiavimo metu privalo 
vilkėti reikalavimus atitinkančią ekipiruotę bei tinkamai 
prisisegti saugos diržus. Išlipus trasoje iš sustojusio 
automobilio, leidžiama šalmą nusiimti, tik pasitraukus į 
saugią vietą. 
7.2. Laisvos treniruotės. 
7.2.1. Laisvoms treniruotėms skiriamas laikas, kaip 
numatyta programoje. Kiekvienas dalyvis, atvykęs į 
laisvas treniruotes privalo teisėjui patekti dalyvio kortelę 
su dalyvių registracijos ir techninės komisijos 
atžymomis. Laiku neatvykus, dalyvis netenka teisės į 
laisvas treniruotes. Laisvoms treniruotėms bus skirti 3 
ratai kiekvienam varžybų dalyviui. Laisvos treniruotės 

5.3.2. With signing the application, the participant and 
applicant agrees, that the highest and final instance of 
contention solving in automobiles sport is LASF Appellate 
court.  
5.4. Entry fees 
5.4.1. Entry fees for participant of Lithuanian championships  
and BC: – 80.00 Eur 
5.4.2. Entry fees for participant of Lithuanian championships 
Junior 1000:  – 50.00 Eur 
5.4.3. Entry fees for participants of Lithuanian children 
autocross championship: – 15.00 Eur 
5.4.4. Entry fees for participants of Lithuanian regional cup: 
 – 50.00 Eur 
5.4.5. Entry fees for participants “Mayor of Marijampole cup 
2019”: there is no charge 
Paddock fee: 15.00 Eur 
Entry fee is paid to: 
bank account LT557300010083996992  AB Swedbank, 
b/c.73000, recipient: AMK „Ugira Kross“  company code 
300019402, or in cash on events day while registering. 
 
5.5. Insurance 
The organizer guarantees for competitors the civil 
responsibility insurance . 
5.6. Automobile of championship 
Participating automobiles in Lithuanian autocross 
championships, regional cup and BC, must be prepared 
appropriate with the technical regulations issued by 
international FIA J addition, also National autocross 
technical requirements and all of its additions 
5.7. Participants 
5.7.1. All drivers can participate in event, if they have ASF 
given license of suitable category (permission of other 
country’s ASF is not necessary). 
6. CHECKING 
6.1. Administrative checking 
6.1.1. Drivers have personally to come to the administrative 
checking, that will be held in Marijampole cross course, in 
secretariat, on 28-09-2019 (Saturday), from 11:00 – 12:30 h.  
 
6.2. Scrutineering 
6.2.1. Technical scrutineering will in Marijampole cross 
course, that will be held in Marijampole cross course on  
28-09-2019 (Saturday), from 11:00 – 12:45 h 
6.2.2. With coordination to Clerk of the Course,                           
organizer in some cases can extend the technical 
scrutineering for participant, who is late.  
6.2.3. Sportsman’s equipage, sport car’s technical passport 
have to be showed with the car while technical scrutineering. 
 
6.2.4. Additional technical inspection can be made in 
whatever time of the event, for whichever participant.  
 
7. RUNNING OF THE EVENT 
7.1. Safety 
7.1.1 All sportsmen while racing have to wear the 
requirements satisfying equipage and properly clip the safety 
belts. When out of the standing car, helmet can be taken off 
just when moved to safe place. 
 
7.2. Free practice 
7.2.1. Time for free practice is given as provided in program. 
Every participant that comes to free practice has to give 
participants card with administrative checking and technical 
scrutineering markings. Not coming on time, the participant 
loses his right to free practice. For free practicing will be 3 
laps given for each driver. In free practice drivers will start 
not more than 6 cars in group with time intervals with 
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bus vykdomos ne daugiau, kaip 6 automobilių grupėje 
su intervalais pagal starto teisėjo nurodymus. Laisvos 
treniruotės neprivalomos. 
7.3. Vairuotojų susirinkimas 
7.3.1.Vairuotojų susirinkimas vyks prieš oficialias 
chronometruojamas treniruotes norodytu programoje 
laiku. Vairuotojai, kurie yra prileisti dalyvauti 
varžybose, asmeniškai privalo dalyvauti susirinkime 
7.4. Startas 
7.4.1. Apie starto pasirengimą starto teisėjas signalizuoja 
žalia vėliava. Po to skelbiama 5 sek. parengtis. Startas -  
užsidegus žaliam šviesoforo signalui. 
7.4.2. Jei stovint startinėje zonoje užgeso variklis, tačiau 
dar nepaskelbta 5 sek. parengtis, sportininkas turi apie 
tai informuoti starto teisėją rankos pakėlimu. Tokiu 
atveju jam duodamos papildomos 5 minutės  pasiruošti 
naujam startui su 1 mechaniko pagalba. Leidžiama 
atidaryti automobilio variklio dangtį. 
7.5. Uždaras dalyvių parkas 
7.5.1. Po finalinių važiavimų, automobiliai finišavę sava 
eiga, nedelsiant turi būti nuvairuoti į “Uždarą parką” 
(Parc Ferme) 
8. REZULTATAI 
Visi ezultatai bus skelbiami oficialioje varžybų 
informacinėje lentoje. 
9. PRIZAI 
Prizų įteikimas vyks prie varžybų valdymo centro – 30 
minučių po paskutinio SKK posėdžio. 
10. KITA INFORMACIJA 
10.1. Laiko matavimo daviklai (transponderiai) 
10.1.1. Varžybų dalyviai privalo užtikrinti, kad 
varžybose dalyvaujantis jų automobilis visada turi 
sumontuotą laiko matavimo daviklį, kuris bus 
išduodamas sekretoriate, dalyvių registracijos metu. 
Varžybų dalyviai neša pilną atsakomybę už daviklio 
teisingą pritvirtinimą automobilyje varžybų metu. 
10.1.2. Tuo atveju, jei laiko matavimo daviklis yra 
pažeidžiamas, pametamas varžybų dalyvis privalo 
varžybų organizatoriui sumokėti 400 eurų. (daviklio 
kaina). 
10.1.3. Laiko matavimo davikliai turi būti grąžinami į 
sekretoriatą per 60 minučių po paskutinio finalinio 
važiavimo. 
10.2. Protestai, apeliacijos 
Protestų padavimo terminai nurodyti LASK 13.3 
Straipsnyje. Visi protestai raštu pateikiami varžybų 
vadovui arba jo pavaduotojui, arba jei jų nėra, bet 
kuriam varžybų komisarui, pridedant – 60,00 Eur. 
mokestį. 
10.3. Gesintuvai 
Kiekvienas sportininkas asmeniškai atsakingas, kad savo 
komandos stovėjimo zonoje dalyvių parke, turės 
nuosavą 6 kg gesintuvą. Neturintiems - bauda 60.00 Eur. 
10.4. Gamtos apsauga 
Kiekvienas sportininkas asmeniškai atsakingas, kad 
sportinio automobilio stovėjimo vietoje, dalyvių parke 
būtų naudojamas paklotas, apsaugantis nuo cheminių 
skysčių patekimo ant žemės (minimalus dydis 4m.x5m.)  
Neturintiems - bauda 60.00 Eur. 
 
10.4. Viešbučiai   

 
Ø "LŪNA" viešbutis  

Mokyklos g. 1, Mokolų k., Šunskų sen., 
LT-68461, Marijampolės sav. 
Tel.: +370 343 68608,   www.motelluna.lt     

              GPS koordinatės: N 54,56936, E 23,33834 
 

instructions by start line judge. Free practice is not 
mandatory. 
 
7.3. Driver briefing 
7.3.1. Driver briefing will be before official timed practice, 
on time, given in program. Drivers that are permitted to 
participate in the event must personally participate in the 
briefing. 
7.4. Start 
7.4.1. Judge of the start line will give signal about preparing 
for the start with green flag. After that a 5 sec. preparing is 
announced. Start – after turning on of the green light. 
7.4.2. If the engine stopped while standing in the start 
position, the driver has to inform the judge of the start with 
lifting his hand up. In this case he will get additional 5 
minutes to prepare for the new start with help of 1 mechanic. 
It is allowed to lift up the engine hood. 
 
7.5. Parc Ferme  
After the final heats, cars that have finished by themselves 
immediately has to be moved to the “Parc Ferme” (Closed 
Paddock). 
8. RESULTS 
All results will be posted on the official notice board after 
every race.  
9. PRIZE GIVING 
Prize giving will be held at the race center – 30 min. after 
last Stewards meeting. 
10. OTHER INFORMATION 
10.1. Time keeping transponders 
10.1.1. Participants of the event have to ensure that car 
running in the event will always have mounted time keeping 
transponder, which will be issued by the secretariat at the 
time of registration of the participants. Participants are fully 
responsible for right mounting of the transponder in the car. 
 
10.1.2. In case when the transponder is damaged or lost, 
participant has to pay for the transponder for organizer fee of 
400 Eur (price of the transponder). 
 
10.1.3. Time keeping transponders have to be given back to 
the secretariat 60 min. after last final heat. 
 
10.2. Protests, appeals 
All protests will be lodged in accordance with the 
Lithuanian Automobile Sport Code art. 13.3. All protests 
must be lodged in written form and handed to the Clerk of 
the Course or his assistant, or in their absence to any of the 
Stewards of the meeting, with deposit fee 60,00 Eur. 
10.3. Fire extinguishers 
Each participant is personally responsible, that his team in 
the paddock had own fire extinguisher with capacity of 6 kg. 
For those that will not have it – penalty 60.00 Eur. 
10.4. Protection of the environment 
Each driver is personally responsible to ensure that a plastic 
sheet (minimum dimensions 4m.x5m.) is spread on the 
ground in the place reserved for his team where work is to be 
done on his car, in order to prevent any pollution in case of 
an accidental leak, etc. For those that will not have it – 
penalty 60.00 Eur. 
10.4. Hotels  

 
Ø "LŪNA" hotel  

Mokyklos str. 1, Mokolai village, Šunskų township, 
LT-68461, Marijampolė.  
Tel.: +370 343 68608,   www.motelluna.lt     

              GPS coordinates: N 54,56936, E 23,33834 
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Ø „EUROPA ROYALE  HOTEL” 
               J.Basanavičiaus a. 8, LT-68308, Marijampolė 
               Tel.  +370 343 97778 
www.groupeuropa.com/europa_royale/marijampole_hot
el/          GPS koordinatės: N 54°33.463, E 23°21.031 
 
 
10.5. Varžybų atidarymas.  
Visi sportininkai varžybų atidaryme privalo dalyvauti su 
sportiniais automobiliais ir apvažiuoti varžybų 
atidarymo garbės ratą. 
10.6. Teisėjas ryšiams su dalyviais  
Teisėjas ryšiams su dalyviais bus atpažįstamas iš 
liemenės su užrašu ant nugaros „Realations Officer . Jo 
darbo planas bus paskelbtas oficialioje varžybų 
informacinėje lentoje. 
 

 
 

 
 

Ø „EUROPA ROYALE  HOTEL” 
               J.Basanavičiaus str. 8, LT-68308, Marijampolė 
               Tel.  +370 343 97778 
www.groupeuropa.com/europa_royale/marijampole_hotel/          
GPS coordinates: N 54°33.463, E 23°21.031 
 
 
10.5. Opening of the event  
All drivers in the opening ceremony must participate with 
sport cars and pass event opening honour lap. 
 
10.6. Drivers Liason Officer 
The Drivers' Liaison Officer will be recognizable by the 
waistcoat with inscription „Realations Officer”  
His plan of the work will be hanged on the official notice 
board. 
 
 

  
 
11. Parengė: Auto-Moto klubas „Ugira Kross“                                            Zenonas Sinkevičius                                                              
 
Suderinta ir patvirtinta:  

LASF generalinis sekretorius   
Tadas Vasiliauskas 

LASF kroso komiteto 
pirmininkas Valdas Stankūnas 

 

 
 

  

 


