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1. APIBRĖŽIMAS 

Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, teisėjų veteranų, klubų narių ir 

svečių slalomo varžybos „2019 m. Kalėdinis  slalomas, III antras etapas“, tai 

oficialios automobilių sporto varžybos, vykdomos vadovaujantis: 

- Lietuvos Automobilių Sporto Kodekso 18 str., toliau tekste -LASK; 

- LR Kelių eismo taisyklėmis bei LR Susisiekimo ministerijos norminiais aktais, 

kuriuose reglamentuojami vairavimo mokymo aikštelių plotai, didžiausio 

saugaus aikštelių pralaidumo bei mokymo elementai, gairelių įrengimo 

reikalavimai; 

- Šiais papildomais nuostatais. 

- Vieta: VDU  ŽŪA, Universiteto g. 8a. Akademija,            

 4 rūmai-aikštelė prie paviljono Nr. 2. LT-53361 Kauno rajonas. 

 Data: 2020 m. sausio mėn. 11 d. (šeštadienis) 

 

2.ORGANIZATORTIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Organizatorius: 

Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, Vytauto pr. 69 Kaunas . Lietuvos 

automobilių klubas .  tel. +370 688 48260, interneto svetainė www.autoveteranai.lt , 

el. paštas  auto.veteranai@gmail.com  

Partneriai: LASF Sporto senjorų komitetas, Kauno automobilininkų klubas, Lietuvos 

Porsche klubas, Pašilės g. 122a, Kaunas, LT- 51302, tel.+370 688 48260. 

 

3.PROGRAMA 
1-7 grupės             Svečiu grupės dalyviams  

Dalyvių  registracija:          9:00-10:25  val.       09:00-10:25   val. 

Varžybų atidarymas  10:30-10:50 val.               10:30-10:50   val. 

Technikinė komisija                                                                10:50- 11:50  val. 

Pirmo automobilio startas        11:00           val.     12:00-            val. 

Varžybų dalyvių apdovanojimai    14:00-15:00 val.       17:00- 18:00  val. 

Apdovanojimai bus vykdomi 20 min. po keturiu grupiu dalyvavimo ir preliminarių 

rezultatų paskelbimo       Organizatorius užtikrina visų dalyvių veteranų, org. 

komiteto, teisėjų ir svečių maitinimą,    registracijos metu bus išduodami maitinimo 

talonai su nurodytu laiku.                  

 

 

http://www.autoveteranai.lt/
mailto:auto.veteranai@gmail.com


                        

4. OFICIALŪS ASMENYS     

Varžybų direktorius      Audrutė Jonkienė                              (+370 688 48260)                                            

Varžybų komisaras -    Vyr gydytojas  Evaldas Torrau          (+370 698 32313)          

Varžybų vadovas,  trasos ir saugumo viršininkas  Romualdas Mažuolis    

Vyr. sekretorius            Donatas Liesis                                   (+370 614 81141) 

Vyr. laikininkas            Artūras  Šileikis      (+370 613 28703) 

Sekretorė                      Marytė  Vasiliauskienė                      (+370 614 77127)      

Sekretorė                      Svetlana  Kniurienė                           (+370 653 70019) 
Varžybų saugos tarnyba Vidmantas Mickūnas 

5.PARAIŠKOS 

 5.1. Paraiškos priimamos registracijos metu 2020 m. sausio 11 d. (šeštadienį)              

VDU ŽŪA. Universiteto g. 8a .Akademija, 4 rūmai paviljonas Nr. 2  , LT- 53361 

Kauno rajonas.                      

1-7 grupės dalyvių nuo 9:00 iki 10:25 val. 

5.2. Registracijos metu dalyviai privalo pateikti galiojantį vairuotojo 

pažymėjimą, Sporto veteranai - Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinį 

atskyrį įrodantį dokumentą. 

5.3. Pasirašydamas paraišką dalyvis įsipareigoja laikytis LASK ir šių nuostatų 

reikalavimų. 

6. DALYVIAI, AUTOMOBILIAI, GRUPĖS, KLASĖS 
 
6.1. Varžybų dalyviai Sporto Veteranai skirstomi į 1-7 grupes: 

         1 grupė, klasė. Sporto Veteranai - meistrai 

    I      klasė  A     nuo     50  iki    60  metų imtinai 

    I      klasė  B     nuo     50  iki     60  metų imtinai 

    II     klasė  A     nuo     61  iki    70  metų imtinai 

    II     klasė  B     nuo     61  iki    70  metu imtinai 

    III    klasė         nuo     71  iki     75  metų imtinai 

    IV    klasė         nuo     76  iki     80  metų imtinai 

    V     klasė         nuo     81  iki     90  metų imtinai 

 

 

 

 



                        

                 2 grupė, klasė. Sporto Veteranai – teisėjai 

            I     klasė   nuo   50   iki   60   metų imtinai 

            II    klasė   nuo   61   iki   70   metų imtinai 

            III   klasė   nuo   71   iki   75   metų imtinai 

            IV   klasė   nuo   76   iki   80   metų imtinai 

            V    klasė   nuo   81   iki    90   metų imtinai 

                3 grupė.  Automobilių klubų nariai 

                4 grupė.  Rėmėjai 

                5 grupė.  Moterų - Sporto Senjorų (jei registracijos metu bus  

                   pateiktos dalyvių paraiškos). 

                6 grupė. Jaunimo grupė. 

                7 grupė. Neigaliejį 

1-5 grupių dalyviams veteranams vykdoma komandinė tarpmiestinė 

įskaita. Komandinė įskaita skaičiuojama sumuojant trijų geriausių to 

miesto dalyvių rezultatus.  

 6.2    Automobilių padangos - serijinės gamybos, atitinkančios LR Kelių eismo   

         taisyklių /KET/ reikalavimus, galimos ir restauruotos. Draudžiama naudoti   

         sportinės paskirties ir dygliuotas padangas. 

 6.3.   Ant vairo rato draudžiama tvirtinti įtaisus vairavimui palengvinti. 

 6.4.  Rekomenduojami šalmai, pritaikyti auto-moto sporto varžyboms. 

 

7. STARTINIAI MOKESČIAI, ATSAKOMYBĖ 

7.1.  Dalyvio startinis mokestis registracijos metu 2020 m. sausio 11 d.  
          1-7 grupių dalyviams taikomas 20 EUR. startinis mokestis,  svečiams taip  pat 
20 EUR mokestis. 
7.2.  Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos sportininkai patyrė  
          treniruočių  ar varžybų metu.   
7.3 . Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė varžybų metų tenka     

   tiesioginiam kaltininkui. 

7.4 . Organizatorius pasilieka sau teisę neleisti varžybose dalyvauti vairuotojams,     

   neatitinkantiems kvalifikacinių atskyrių ir nuostatų reikalavimų. 
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8. VAŽIAVIMŲ  TVARKA  

8.1 . Kiekvienam 1-7 grupių dalyviui skiriama  po vieną važiavimą organizatoriaus        
suteiktais automobiliais: Volga, Moskvich, VAZ ar kitos markės automobilis 

8.2.1-7 grupių, ir kitų klasių, dalyvių starto tvarka: 

1.       Neigaliųjų grupė Všį „ Tapk Laisvas“ komanda. 

2.    1 grupė   I      klasė  A   nuo   50    iki    60  metų imtinai                                           

3.    1 grupė   I      klasė  B   nuo   50    iki     60 metų  imtinai                                             

4.    2 grupė   I      klasė        nuo   50    iki     60 metų  imtinai                                                                                                                                        

5.       Kauno rajono savivaldybės akademijos seniunijos komanda 

6.  1-5 GRUPIŲ APDOVANOJIMAS 

7.  1 grupė   II    klasė   A      nuo   61   iki    70 metų imtinai 

8.  2 grupė   II    klasė   B      nuo   61   iki    70 metų imtinai 

9.  2 grupė   II    klasė             nuo  61    iki   70 metų imtinai 

11.  VDU-ŽŪA. ŽŪM ir TECHNOLOGIJŲ PARKO KOMANDA 

12.   7-11 GRUPIŲ APDOVANOJIMAS. 

13.  1 grupė   III    klasė          nuo   71   iki   75 metų imtinai 

14.  2 grupė   III     klasė         nuo   71   iki   75 metų imtinai 

15.  Lietuvos automobilių klubo „RETRO KLASIKOS“ KOMANDA 

16.  13-15 GRUPIŲ APDOVANOJIMAS 

17.  1 grupė   IV     klasė         nuo   76   iki   80 metų imtinai 

18.  2 grupė   IV      klasė         nuo  76   iki   80 metų imtinai 

19.  Svečiai mėgėjai dalyvaujantys organizatoriaus automobiliais 

20.  17-19 GRUPIŲ APDOVANOJIMAS 

21.  1 grupė   V     klasė          nuo  81   iki   90 metų imtinai 

22.  1 grupė   V     klasė          nuo  81   iki   90 metų imtinai 



                        

23.   3 grupė         Automobilių klubų  nariai 

     24.   4 grupė        Rėmėjai 

25.   5 grupė        Moterys - Sporto Senjorė 

                                                                         

26.   6 grupė        Jaunimas 

 

27.   21-26 grupių apdovanojimas, varžybų uždarymas.

                           

 

 

 

8.3. Svečių grupės dalyviai startuoja laisva tvarka. 

8.4. Svečių grupės dalyviams skiriama po du važiavimus nuosavais  

automobiliais. Įskaitiniu varžybų rezultatu tampa geresnis važiavimo rezultatas. 

8.5. Trasos schema bus publikuojama varžybų vietoje. 

8.6. Zonose iki starto ir po finišo greitis ribojamas   iki 20 km/val. 
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9. Baudos 

9.1. Stovelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis 

(b.s.) 

9.2. Bazės  neįvykdymas finiše - 5 b.s., piktybinis bazės  neįvykdymas - komisaro 

sprendimu. 

9.3. Važiavimas ne pagal schemą - skaičiuojamas to važiavimo blogiausias rezultatas  

+10 b.s. 

9.4. Varžybų dalyvio nesportiškas elgesys varžybų vadovo - komisaro baudžiamas 

pagal LASK 152 str. 

10. APDOVANOJIMAS 

10.1. 1-7 grupių dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse, apdovanojami 

organizatoriaus įsteigtais prizais (taurėmis, medaliais, diplomais), užėmę 4-10 vietas  

apdovanojami diplomais ir dovanomis. 

10.2. Komandos, I-VI vietų nugalėtojos, apdovanojamos organizatoriaus įsteigtais 

prizais taurėmis ir diplomais, užėmę 7-10 vietas - diplomais. 

10.3. Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka 

teisės į prizus. 
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 11. Papildomi apdovanojimai už pasiektus geriausius rezultatus 

klasėse, taurės įsteigtos  anapilin  išėjusiems mūsų veteranams. 

11.1. Veteranų  sporto teisėjų  IV grupės  dalyvis ( nuo 76 iki 80 metų ), pasiekęs geriausią 

rezultatą, bus apdovanojamas docento, LASF garbės teisėjo Evaldo Čerškaus atminimo taure, kurią  

įsteigė Kauno rajono savivaldybės administracijos meras  Valerijus Makūnas. 

11.2. Veteranų sporto meistrų grupės 1—A klasės dalyvis ( nuo 50 iki 60 metų ), pasiekęs geriausią 

rezultatą, bus apdovanotas sporto meistro ilgamečio Lietuvos automobilių klubo prezidentoVytauto 

Fedaravičiaus atminimo taure, kurią įsteigė Lietuvos automobilių klubo garbės prezidentas, 

akademikas Stasys Brundza. 

11.3. Veteranų sporto meistrų grupės 1 – B klasės dalyvis ( nuo 50 iki 60 metų ), pasiekęs geriausią 

rezultatą, bus apdovanojamas sporto meistro LASF garbės nario Ilja Ostrovskio atminimo taure, 

kurią įsteigė „ Kauno Grūdai“  generalinis direktorius  Tautvydas  Barštys. 

11.4. Veteranų sporto meistrų grupės 2 klasės dalyvis ( nuo  60  iki  70 metų ), pasiekęs geriausią  

rezultatą, bus apdovanojamas nusipelniusiųu sporto meistrų, Lietuvos automobilių sporto legendu 

Kastyčio ir Arvydo atminimo taure, kurią įsteigė Lietuvos automobilių sporto federacijos vice 

prezidentas, sporto meistras  Kastytis Torrau. 

11.5. Veteranų sporto meistrų grupės 3 klasės dalyvis ( nuo  71 iki  75  metų ), pasiekęs geriausią   

rezultatą, bus  apdovanojamas ilgamečio Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidento, LASF 

garbės nario, sporto meistro Sigito Alesiaus atminimo taure, kurią įsteigė Lietuvos  automobilių 

sporto federacijos prezidentas Saulius Girdauskas. 

11.6. Veteranų  sporto meistrų grupės 4 klasės dalyvis ( nuo  76  iki  80  metų ), pasiekęs geriausią  

rezultatą, bus apdovanojamas  Lietuvos automobilių sporto federacijos garbės nario, vieno iš 

automobilių sporto pradininko, sporto meistro Vidmanto Čiutelės atminimo taure, kurią  įsteigė 

Lietuvos automobilių sporto federacijos senjorų komiteto pirmininkas,  sporto meistras Evaldas 

Torrau. 

11.7. Veteranų sporto meistrų grupės 5 klasės dalyvis ( nuo  81  iki  90  metų ),  pasiekęs  geriausią  

rezultatą, bus apdovanojamas sporto meistro Romo Jakučionio atminimo taure, kurią  įsteigė 

Lietuvos automobilių klubo prezidentas Rolandas Dovidaitis. 

11.8 .Veteranų  sporto teisėjų grupės 2 klasės dalyvis ( nuo  61  iki  70  metų  ), pasiekęs  geriausią 

rezultatą, bus apdovanojamas Lietuvos automobilių sporto federacijos garbės nario, sporto meistro 

Romo Barkausko atminimo taure, kurią įsteigė Tarptautinė  automobilių sporto veteranų asociacija 

,direktorius Romualdas Mažuolis. 

11.9. Šių grupių ir klasių nugalėtojai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į 

prizus ir apdovanojimus. 
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Suderinta:    Paruošta ir patvirtinta: 

LASF Sporto Senjorų komiteto                       Lietuvos automobilių klubo   

 pirmininkas                                                      prezidentas 

 Evaldas Torrau _______________                 Rolandas Dovidaitis _____________   

 

 

LASF Kitų sporto šakų komiteto                     Lietuvos Porsche klubo  

pirmininkas                                                       direktorius 

Silverijus  Lapėnas ______________               Justinas Sipavičius _______________  

 

 

 

 

Tarptautinės automobilių sporto 

veteranų asociacijos direktorius 

Romualdas Mažuolis_______________ 
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