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„KALĖDINIS STREET RACE VAIGUVA 2019“ 
 

PAPILDOMI NUOSTATAI 
2019-12-28 

Vaiguva 
 

1.!BENDRA INFORMACIJA 
 

1.1.!APIBRĖŽIMAS 
„Kalėdinis Street Race Vaiguva 2019“ - tai neklasifikuojamos C lygos automobilių sporto varžybos, kurios 
pravedamos vadovaujantis: 
-! FIA Tarptautiniu sporto Kodeksu (toliau tekste- TSK) ir jo priedais; 

-! Lietuvos automobilių sporto Kodeksu (toliau tekste- LASK); 
-! Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; 

-! 2019 m. Nacionaliniais techniniais reikalavimais (Techniniais reglamentais) „SGC“ grupės ir „OC“ 
klasės automobiliams. 

-! Šiais papildomais nuostatais. 
Vieta: Buvęs Vaiguvos aerodromas. 
Vietos adresas: Vizgirdų kaimas, Kelmės rajonas. Navigacijos koordinatės: 55.685218, 22.717289 (WGS) 

Data: 2019 m. gruodžio mėn. 28 d. šeštadienis. 
1.2.! ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Organizatorius:   Jurbarko autoklubas 
JAR kodas:    158744862 
Adresas:    Ugniagesių g.10, Jurbarkas 
Telefonas:    +370 672 93538 
El. paštas:    kalėdinisstreetrace@gmail.com 

1.3.! OFICIALŪS ASMENYS 
Varžybų vadovas:  Edvinas Vašteris +370 612 50791 
Trasos saugumo viršininkas: Edgaras Kvietkauskas +370 672 93538 
Tech. komisijos pirmininkas: Ligitas Butkus +370 636 54632 
Vyr. sekretorė:  Vaida Norvaišienė +370 614 86048 
Vyr. laikininkas:  Kęstutis Špokauskas +370 687 89469 

 
2.!PARAIŠKOS, STARTINIAI MOKESČIAI IR ATSAKOMYBĖ 

2.1.! Paraiškos priimamos teisingai užpildžius elektroninę paraiškos formą, kurią galima rasti renginio 
„Facebook“ paskyroje @KSRVAIGUVA arba el. paštu kaledinisstreetrace@gmail.com iki 2019-12-23 
(pirmadienis) 17:00. Po šio termino taikomas padidintas startinis mokestis. Pasiekus maksimalų dalyvių 
skaičių, nurodytą šių nuostatų p. 4.7, paraiškų priėmimas gali būti sustabdytas anksčiau. Papildomas  
paraiškų priėmimas gali būti vykdomas ir varžybų dieną. Startinis mokestis mokamas iš anksto pavedimu 
arba administracinės komisijos metu grynais pinigais. Administracinės komisijos metu dalyvis privalo 
pasirašyti originalią paraišką ir sutikimą dėl atsakomybės. 
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2.2.! Dalyviai skirstomi į klases: FWD, RWD, AWD, OPEN, Jaunimo ir Damų. 
2.3     Startiniai mokesčiai: 

 Mokant pavedimu 
iki 12.2317 val. 

Mokant pavedimu nuo 12.23 17 val. 
Ir varžybų dieną grynais 

FWD, RWD, AWD, OPEN klasės 30 EUR 40 EUR 

Jaunimo ir Damų klasės 20 EUR 30 EUR 

Startuojant keliose klasėse,  
už kiekvieną papildomą klasę 20 EUR 30 EUR 

Mokėjimo pavedimu rekvizitai:  
Gavėjas:   Jurbarko autoklubas  
Gavėjo kodas:  158744862 
Gavėjo a/s:   LT897181300000606711 
Mokėjimo paskirtis:   "Kalėdinis Street Race“ startinis mokestis. Dalyvio vardas, pavardė. 
 

3.! DALYVIAI 
3.1.!Dalyvauti varžybose gali visi, pateikę dalyvio paraišką iki organizatoriaus Papildomuose nuostatuose 

nurodytų datų, turintys galiojančias LASF ar kitos šalies ASF išduotas D, DJ, E, M kategorijos metines 
vairuotojo licencijas arba administracinės komisijos metu išduotą vienkartinę M kategorijos licenciją, 
galiojančią tik varžybų dieną. 

3.2.!Kiekvienas dalyvis iki varžybų starto privalo užsiregistruoti administracinėje komisijoje ir pateikti automobilį 
techninei komisijai. 
Administracinės komisijos metu dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus: 

-! LASF vairuotojo licenciją (vienkartines licencijas bus galima įsigyti registracijos metu, kaina 3 EUR); 
-!vairuotojo pažymėjimą (išskyrus nepilnamečius varžybų dalyvius); 

-! raštišką tėvų sutikimą ( nepilnamečiams varžybų dalyviams); 
-!draudimo polisą (vienkartinėms licencijoms); 

Techninės komisijos metu dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus:   
-! automobilio registracijos liudijimą arba laikiną registracijos pažymėjimą; 

-! LASF sportinio automobilio pasą, jei jis yra išduotas. 
 

4.! AUTOMOBILIAI, KLASĖS. PADANGOS IR EKIPIRUOTĖ. STARTINIAI NUMERIAI.  
4.1.!Varžybose leidžiama dalyvauti automobiliais, atitinkančiais 2019 metų Nacionalinius techninius 

reikalavimus (Techninį reglamentą) „SGC“ grupės automobiliams ir 2019 metų Nacionalinius techninius 
reikalavimus (Techninį reglamentą)„OC“ klasės automobiliams. Draudžiama naudoti dygliuotas padangas. 

4.2.!Automobiliai skirstomi į klases: 
FWD- automobiliai, varančiąja priekine ašimi; 
RWD- automobiliai, varančiąja galine ašimi; 
AWD- automobiliai, dviem varančiomis ašimis; 
OPEN - OC klasės automobiliai. 
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4.3.!Vienas dalyvis tuo pačiu automobiliu gali dalyvauti SGC klasėje pagal automobilio varančias ašis ir OC 
klasėje. Tuo pačiu automobiliu gali dalyvauti ne daugiau kaip du dalyviai toje pačioje klasėje. Jaunimo ir 
Damų įskaitų dalyviai gali startuoti bet kurios klasės automobiliu. 

4.4.!Padangos - leidžiamos tik E žymėjimą turinčios, KET reikalavimus atitinkančios padangos. Padangos gali 
būti ir restauruotos. Padangų TREADWEAR negali būti mažesnis nei 120 ir turi būti nurodytas ant padangos. 
„OC“ klasės automobiliams padangų Treadwear neribojamas. 

4.5.!Varžybų metu sugedusį automobilį dalyvis gali pakeisti į tos pačios klasės automobilį, gavus varžybų Vadovo 
leidimą. Automobiliui turi būti atlikta techninė komisija. 

4.6.!Starto numeriai, kurie kartu su schema išduodami administracinės komisijos metu, yra privalomi ir klijuojami 
kaip nurodyta schemoje. Tuo pačiu automobiliu startuojant keliems dalyviams, važiavimo metu ant 
automobilio gali būti tik vienas startinis numeris. Visi kiti numeriai turi būti pašalinti arba aiškiai perbraukti. 

4.7.!Maksimalus dalyvių skaičius - 100. Organizatorius pasilieka teisę keisti maksimalų dalyvių skaičių, apie tai 
informuodamas atskiru biuleteniu. 

 
5.! REGISTRACIJA, TECHNINĖ APŽIŪRA, VARŽYBŲ VYKDYMAS 

5.1.! Administracinės komisijos vieta: Buvęs Vaiguvos aerodromas, Vizgirdų kaimas, Kelmės rajonas. 
5.2.! Techninės komisijos vieta: Buvęs Vaiguvos aerodromas, Vizgirdų kaimas, Kelmės rajonas. 
5.3.! Data: 2019 m. gruodžio 28 d. (šeštadienis). 
5.4.! Administracinė komisija nuo 8:00 iki 10:00 val.  
5.5.! Techninė komisija nuo 08:15 iki 10:15 val. Priešstartinė techninė apžiūra yra bendro pobūdžio, kurios metu 

tikrinami automobilio dokumentai, mašinos markė, saugumo priemonės. Gali būti vykdomas agregatų ir 
mazgų žymėjimas bei tikrinimas. 

5.6.! Dalyviai į  administracinę ir techninę  komisijas privalo atvykti pagal šį grafiką� 

 Administracinė komisija Techninė komisija 

FWD įskaita 8:00 - 8:25 val. 8:15 - 8:40 val. 

RWD įskaita� 8:25 - 8:50 val. 8:40 – 9:05 val. 

AWD įskaita� 8:50 - 9:15 val. 9:05 – 9:30 val. 

OC, Jaunimo ir Damų įskaitos 9:15 – 10:00 val. 9:30 – 10:15 val. 

5.7.! Susipažinimas su trasa ( vienas ratas) nuo 8:30 iki 10:30 val.  
5.8.! Dalyvių susirinkimas ir varžybų atidarymas 10:45 val. 
5.9.! Varžybų startas 11:00 val. 
5.10.!Preliminarūs rezultatai varžybų metu skelbiami oficialioje lentoje ir ekrane. 
5.11.!Preliminarių rezultatų paskelbimas oficialioje lentoje: 30 min. po paskutinio klasės dalyvio finišo. 
5.12.!Oficialių rezultatų paskelbimas: 30 min.  po preliminarių  klasės  rezultatų  paskelbimo.�
5.13.!Po finišo (paskutinio važiavimo) tech. komisijos pirmininko sprendimu gali būti atliktas kai kurių 

automobilių detalus patikrinimas. 
5.14.!Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai: SGC klasės – 14:00 val., OC, jaunimo ir damų klasės – 16:00 val. 
5.15.!Dalyvis privalo startuoti jam paskirtu laiku. Startas ne paskirtu laiku galimas tik varžybų Vadovo leidimu, 

o už šio punkto pažeidimus bus taikomos nuobaudos. 
5.16.!Kiekvienam dalyviui čempionato etapo varžybose skiriami du važiavimai po 2 ratus. Vieno važiavimo 
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trasos ilgis - ne mažiau kaip 1,5 kilometro. Įskaitoje sumuojami abiejų važiavimų rezultatai. 
5.17.!Įskaitinių važiavimų metu automobilyje gali būti tik vienas žmogus, išskyrus atvejus, kai dalyvis yra 

nepilnametis. Su dalyviu iki 14 metų privalo važiuoti už jį atsakingas pilnametis asmuo. 
5.18.!Įskaitinių važiavimų laikų matavimas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba. Sugedus elektroninei 

aparatūrai, laiko matavimas gali būti atliktas rankiniu laikmačiu. 
5.19.!Važiavimo metu trasoje atsiradus nenumatytai kliūčiai, sutrikus elektroninei laiko matavimo įrangai arba 

trasai neatitinkant konfigūracijos, varžybų Vadovo sprendimu dalyviui gali būti skiriamas pakartotinis 
važiavimas, prie rezultato pridedant kartojamame važiavime surinktas baudos sekundes. 

5.20.!Automobilių techninis aptarnavimas, remontas ir kuro papildymas leidžiamas tik Organizatoriaus 
nurodytose vietose. 
 

6.!ATSAKOMYBĖ 
6.1.! Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos patyrė dalyviai treniruočių, susipažinimo su trasa ir varžybų 

metu. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė susipažinimo su trasa, treniruočių ir varžybų metu 
tenka tiesioginiam kaltininkui. 
 

7.! BAUDOS, PROTESTAI  
7.1! Baudos: 

-! kūgelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis (toliau „b. S.“); 
-! iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val. Greičio viršijimas, nesustojimas prie „STOP" 
ženklo baudžiamas Varžybų Vadovo sprendimu nuo 10 iki 20 €; 

-! važiavimo ne pagal schemą atveju skaičiuojamas blogiausias klasės rezultatas tame važiavime + 10 b. s.; 

7.2! Bet koks dalyvio ar jo komandos nesportiškas, apgaulingas arba negarbingas elgesys baudžiamas Varžybų   
Vadovo sprendimu - iki dalyvių pašalinimo iš varžybų bei rezultatų anuliavimo. 

7.3! Visi protestai pateikiami raštu, sumokant 100 € mokestį, kuris grąžinamas, jeigu protestas patenkinamas.      
Vienas protestas gali būti teikiamas tik vienam mazgui (detalei, sistemai, mechanizmui). 
 

8.!APDOVANOJIMAS 
8.1! Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Organizatoriaus įsteigtais prizais (galimi rėmėjų prizai). 

8.2! Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus. 

�
�

Papildomus nuostatus paruošė: 
Edvinas Vašteris +370 612 50791 
 

 
Suderinta:     Tvirtinu: 
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas  LASF Generalinis sekretorius 
Silverijus Lapėnas 2019-12-12   Tadas Vasiliauskas 2019-12-12 


