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    Lietuvos automobilių sporto senjorų taurės slalomo varžybų I etapas.  Šios neklasifikuojamos varžybos 

bus vykdomas laikantis   Lietuvos automobilių Sporto Kodekso bei visų jų priedų, bei  šių varžybų 

papildomų nuostatų bei kitų  LASF reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

 

   NUOSTATAI 
 

1.       Programa :    2020 m.  kovo  11d. 
 

      10.00 -  11.00                        administracinė komisija (dalyvių registracija) 

      11.15                  varžybų atidarymas 

       11.30         varžybų pradžia 

       14.00                                     nugalėtojų apdovanojimas        (Tauragės bendruomenės namai) 
 

          2.        Organizacija 
 

2.1 Visuomeninis klubas  Tauragės ASK “Gralis, Tauragės automobilių sporto teisėjų klubas „Jūra“ ir 

Tauragės sporto centras,   organizuoja renginį :  „  Lietuvos automobilių sporto senjorų taurės slalomo 

varžybų I etapas 
 

           2.2.      Organizacinis komitetas: 

 

       Organizacinio komiteto pirmininkas:                      Tauragės sporto centro direktorius   Gediminas Sakalauskas 

         Organizacinio komiteto  pavaduotojas:                 Gediminas  Maškauskas   ASK „Gralis“  8-615-13133 

          

            2.3.        Oficialūs asmenys: 

 

       Varžybų komisaras                  Levonas Vitkus 

       Varžybų vadovas       Stasys Aukštkalnis        

 

            2.4          Trasos techniniai daviniai  

 

   Vieta:                                    Tauragės  m. Vytauto 141 ( automobilių stovėjimo     aikštelė pie 

Tauragės bendruomenės namų)  

        Ilgis    300 m.        

        Danga   Betoninės plytelės 

 

             2.5.  Organizatoriaus adresas 

 

           Tauragė  Dariaus ir Girėno 15, Tauragė  el.paštas   gralis@gralis.lt, mob.tel. 861513133 
 

3.        Dalyvių automobiliai, grupės ir klasės  

 
             3.1  Visi dalyviai važiuos automobiliu, suteiktu organizatorių. 

             3.2   Dalyviai skirstomo į  grupes, bei klases sekančiai: 

 

   I grupė – Sporto Senjorai – sportininkai 

 

 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 80 metų 

 

                      

                II grupė – Sporto Senjorai –autosporto teisėjai 

mailto:gralis@gralis.lt


 

  
 

 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 80 metų 

 

 

   

 4.       Dalyviai, paraiškos  
 

4.1.  Dalyvauti autoslalomo varžybose gali visi asmenys  praeityje dalyvavę  automobilių sporto varžybose, 

arba teisėjavę jose.    

            4.2. Kiekvienas norintis dalyvauti varžybose, turi paduoti paraišką į varžybų sekretoriatą iki administracinės 

komisijos darbo pabaigos. Paraiškos forma išduodama administracinėje komisijoje. 

           4.3. Organizacinis komitetas pasilieka teisę atmesti pareiškėjų ar vairuotojų paraiškas nepaaiškinant 

atmetimo motyvų. (Kodekso straipsnis 74) 

           4.4  Startinio mokesčio nėra 

 

    5.      Rezultatų  skaičiavimas. 
 

            

          5.1   Automobilių sporto veteranų  klasėse rezultatai nustatomi iš vieno važiavimo (geriausio) rezultato. 

          5.2   Vykdoma komandinė įskaita tarp miestų.  Komandai sumuojami gauti taškai geriausių trijų  rezultatų iš 

skirtingų trijų klasių. 

 

      6.        Baudos 

 

            6.1   Stovelio pastūmimas iš pažymėtos vietos, ar nuvertimas  -  5 sekundės 

            6.2   Bazės neįvykdymas finiše  -  5 sekundės  

            6.3   Važiavimas ne pagal trąsą -  diskvalifikacija 

 

     7.     Nugalėtojų apdovanojimas: 

 
7.1. Nugalėtojai  ir prizininkai klasėse,  apdovanojami diplomais, taurėmis  

7.2  Komandos nugalėtoja ir prizininkės apdovanojamos diplomais ir taurėmis.                    

  

  

  

        

 

  Nuostatus ruošė                       Gediminas Maškauskas  

 

LASF senjorų komiteto pirmininkas            Evaldas Torrau 


