
 

 

 2020 m. Lietuvos ralio taisyklių priedas Nr. 3: baudų lentelė 2020 metų Lietuvos ralio ir Lietuvos ralio sprinto varžyboms  
 

Eil. 
Nr. Pažeidimas 2020 m. Lietuvos 

ralio taisyklės 

Ralio 
papildomi 
nuostatai 

Neleidžiama 
startuoti Šalinimas Laiko 

bauda 
Piniginė 
bauda 

SKK 
sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Nėra vieno ekipažo nario  arba vežamas trečias asmuo. 2.5.   x    
2 Draudžiamas servisas 2.13.   x    
3 Ralio maršruto nesilaikymas. 14.2.      x 
4 Savavališki įrašai, taisymai laiko kortelėje. 14.3.2.      x 

5 
Jei ekipažo laiko kortelėje trūksta antspaudo ar parašo iš bet kokio kontrolės 
punkto, jei trūksta laiko įrašo iš laiko kontrolės punkto arba jei ekipažui 
nepavyksta pateikti laiko kortelės kuriame nors kontrolės punkte. 

14.3.3.   x    

6 
Visa reklama,  nurodyta atitinkamų LARČ  reglamento Priede Nr. 1 (Nuostatų 
priedas nr. 4) „Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema“  yra 
privaloma ir dalyviai jos negali atsisakyti. Jei netenkinama ši taisyklė: 

18.1.-18.8.  x     

7 Nėra ekipažo pavardžių arba jos neatitinka reikalavimų. 19.1.     60 EUR  
8 Sportinės etikos nesilaikymas 20.1.1.   x   x 

9 Automobilio judėjimo uždaram parke taisyklių pažeidimas, automobilio 
tempimas ralio trasoje  20.1.2.   x   x 

10 Neleistinas parodomasis važiavimas 20.1.3.   x   x 
11 Važiavimas prieš GR kryptį (išskyrus apsisukimą) 20.1.4.   x   x 
12 Važiavimas prieš GR kryptį susipažinimo metu 20.1.4.     150 EUR  
13 Važiavimas kelio sekcijose be rato ar su nuleista padanga 20.1.5.      x 

14 

Pirmas fiksuotas greičio pažeidimas susipažinimo 
su trasa metu (už kiekvieną viršytą km/h): 

nuo 10 km/h iki 20 km/h 

20.2.2.  

   12 EUR  
nuo 20 km/h iki 40 km/h    20 EUR  

Antras fiksuotas  greičio  pažeidimas susipažinimo 
metu (už kiekvieną viršytą km/h): nuo 10 km/h iki 40 km/h    20 EUR  

    
Trečias fiksuotas greičio pažeidimas susipažinimo metu arba greičio viršijimas 
daugiau nei 40 km/h: 20.2.2.      x 

15 Kiti  KET pažeidimai susipažinimo su trasa metu. 20.2.3.      x 
16 Greičio viršijimas varžybų metu. už kiekvieną viršytą kilometrą nuo 10 km/h 20.3.1.     15 EUR  

17 Fiksuoti kiti KET (ne greičio viršijimo) pažeidimai 
varžybų metu: 

1-as kartas. 20.4.4.     60-150 EUR x 
2-as kartas. 20.4.5.    ≥ 5 min.  x 
3-as kartas. 20.4.6.   x    

18 Neteisingai arba nepilnai užpildyta dalyvio paraiška. 21.1.-21.6.     30 EUR   
19 Susipažinimo automobilis neatitinka reikalavimų. 25.1.     150-300 EUR x 
20 Susipažinimo padangos neatitinka reikalavimų. 25.2.     150-300 EUR x 
21 Ekipažo ar pareiškėjo komandos nario užfiksavimas draudžiamuose keliuose. 25.3.;  25.4.2.      x 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
22 Reglamentuojančių dokumentų nesilaikymas susipažinimo metu. 25.4.     60-120 EUR x 

23 Vairuotojo ekipiruotės, automobilio techninių ir saugumo reikalavimų 
neatitikimas. Nepateikta automobilio homologacijos forma. 26.1.2.  x    x 

24 Neatitikimas techniniams ir/ar saugumo reikalavimams 26.1.4.      x 
25 Vėlavimas į techninę komisiją (už kiekvieną 10 min.). 26.2.     30 EUR   
26 Automobilio, ekipiruotės neatitikimas ir/ar neišlikimas viso ralio metu. 27.2.1.   x    

27 Bet kokie dalyvio sukčiavimai, identifikavimo ženklų nebuvimas visų varžybų 
metu. 27.2.2 – 27.2.4.      x 

28 Automobilio nepateikimas techninės komisijos pirmininkui po avarijos 27.3.     150 EUR  

29 Čempionato reglamentuose numatytos saugumo įrangos ir/ar aprangos 
nenaudojimas arba neteisingas naudojimas testinio ruožo metu  29.6.     100-200 EUR  

30 Servisas ir kuro užpylimas papildomuose nuostatuose nenurodytose vietose 
testinio ruožo metu 29.7.     250 EUR  

31 Servisas ir kuro užpylimas papildomuose nuostatuose nenurodytose vietose 
laisvųjų treniruočių ir/arba kvalifikacinio ruožo metu 30.10     300 EUR  

32 Ekipažo atsižymėjimas neteisinga kontrolės punktų seka ir/ar neteisinga ralio 
maršruto kryptimi. 31.5.1.   x    

33 Pakartotinas patekimas į kontrolės punkto zoną. 31.5.2.   x    
34 Kontrolės punktų teisėjų nurodymų nevykdymas. 31.6.1.      x 

35 Pravažiavimo kontrolės atžymos nebuvimas 32.    1-5 
min.   

36 Atsižymėjimo tvarkos taisyklių nesilaikymas. 33.2.      x 
37 Vėlavimas į LK (už kiekvieną minutę). 33.2.10. a    10 sek.   
38 Skubėjimas į LK (už kiekvieną minutę). 33.2.10. b    1 min.   

39 
Bet koks didesnis nei 15 min. vėlavimas pagal bet kurią individualią laiko normą 
arba didesnis nei 30 min. bendras vėlavimas kiekvienoje ralio sekcijoje arba 
ralio rate. 

34.1.   x    

40 Starto atidėjimas dėl ekipažo kaltės (už kiekvieną minutę).                              37.4.1.    1 min.   

41 Ekipažas nestartuoja GR praėjus 20 sek. nuo starto signalo dėl techninių 
problemų. 37.4.3.   x    

42 Klaidingas startas: 

1-as kartas. 

37.6. 

   10 sek.   
2-as kartas.    1 min.   
3-as kartas.    3 min.   
Tolimesni kartai  arba sąmoningi 
veiksmai.      x 

43 Sustojimas tarp geltono įspėjamo ženklo ir „Stop” ženklo.  38.1.1.      x 

44 Čempionato reglamentuose numatytos saugumo įrangos ir/ar aprangos 
nenaudojimas arba neteisingas naudojimas testinio ruožo metu 40.1.      x 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45 SOS ir OK ženklų naudojimo pažeidimai. 40.2.1-40.2.6.;  
40.3.   x  250-450 EUR x 

46 Nepranešimas apie pasitraukimo iš ralio priežastis. 40.2.8.     60-150 EUR x 
47 Avarinio ženklo nepastatymas. 40.4.1.     60-150 EUR x 
48 Raudonos vėliavos taisyklių pažeidimas. 40.5.1.   x  250-450 EUR x 
49 Uždaro parko režimo pažeidimai. 42.      x 

50 Vėlavimas į tvarkaraštyje numatytą startą po uždarame parke atliekamų 
remonto darbų (už kiekvieną pavėluotą minutę ar jos dalį). 42.6.3.    1 min.   

51 Vėlavimas pastatyti automobilį į startinę zoną 44.1.     10-150 EUR  
52 Vėlavimas į sekcijos startą daugiau nei 15 min. 44.2.  x     
53 „Draudžiamo serviso“ atlikimas. 48.1.; 48.2.1.      x 
54 Greičio limito (30 km/val.) viršijimas serviso zonoje. 49.4.     60-150 EUR x 

55 Serviso parko zonoje komandos automobilis be organizatoriaus lipduko 
„Service“. 49.5.1.     30 EUR  

56 Kuro bako ištuštinimo ar papildymo serviso parke pažeidimai. 50.     60-150 EUR x 
57 Reglamentuojančių dokumentų nesilaikymas nuotolinėse serviso zonose. 52.2.-52.3     60-150 EUR x 
58 Padangų keitimo pažeidimai. 52.5.      x 
59 Kuro papildymo komercinėse degalinėse pažeidimai 58.     60-150 EUR x 

60 Neleistinų padangų ir slėgio įtaisų naudojimas varžybų metu. 60.1.; 60.7.; 
60.8.      x 

61 Priešstartinio tikrinimo metu atlikto plombavimo/žymėjimo pažeidimas arba jo 
nebuvimas 63.   x    

 


