
 

                                                                  
Daugiaetapių automobilių greituminio slalomo varžybų 

„MMT Taurė 

1. BENDRA INFORMACIJA
 

1.1. APIBRĖŽIMAS 
Varžybos, pravedamos vadovaujantis:
- FIA Tarptautiniu sporto Kodeksu (toliau tekste
- Lietuvos automobilių sporto Kodeksu (toliau tekste
- Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo
- 2020 m. Nacionaliniais techniniais reikalavimais „SGC“ grup
- „MMT  Taurė 2020“ bendraisiais nuostatais;
- Šiais papildomais nuostatais. 

 

Vieta: Bačiūnų kartodromas, Bačiūnų g. 27, Šiauliai
Data: 2020 m. rugsėjo mėn. 27 d. s
 

1.2. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Organizatorius:  
JAR kodas:   
Adresas:   
Telefonas:   
El. paštas:   

1.3. OFICIALŪS ASMENYS 
Varžybų vadovas:  
Trasos saugumo viršininkas: 
Tech. komisijos pirmininkas: 
Vyr. sekretorė:  
Vyr. laikininkas:  

2. PARAIŠKOS, STARTINIAI MOKESČIAI IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Paraiškos priimamos teisingai užpildžius elektroninę paraiškos formą, kurią galima rasti renginio 
„Facebook“ paskyroje @mmt.taure arba el.paštu
mokestį iki 2020-09-21 (pirmadienis) 17
nuostatų 2.5 p.)  

2.2. Mokėjimo pavedimu rekvizitai: 
Gavėjas:   
Gavėjo kodas:  
Gavėjo a/s:   
Mokėjimo paskirtis:   

                                                                   
Daugiaetapių automobilių greituminio slalomo varžybų  

„MMT Taurė - 2020 “ II ETAPO 
 PAPILDOMI NUOSTATAI 

2020-09-27, Šiauliai 

 
BENDRA INFORMACIJA 

aržybos, 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; 

m. Nacionaliniais techniniais reikalavimais „SGC“ grupės ir „OC“ klasės automobiliams;
bendraisiais nuostatais; 

Bačiūnų g. 27, Šiauliai. Navigacijos koordinatės: 55.898214, 23.354638
sekmadienis. 

ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 
  Jurbarko autoklubas 

  158744862 
  Ugniagesių g.10, Jurbarkas 
  +370 672 93538 
  mmt.taure@gmail.com 

 Edvinas Vašteris +370 612 50791 
 Edgaras Kvietkauskas +370 672 93538 
 Ligitas Butkus +370 636 54632 

 Vaida Norvaišienė +370 614 86048 
 Kęstutis Špokauskas +370 687 89469 

PARAIŠKOS, STARTINIAI MOKESČIAI IR ATSAKOMYBĖ

araiškos priimamos teisingai užpildžius elektroninę paraiškos formą, kurią galima rasti renginio 
arba el.paštu mmt.taure@gmail.com , ir sumokėjus nustatyto dydžio startinį 

7:00. Po šio termino bus taikomas padidintas startinis mokestis

  
 Jurbarko autoklubas  
 158744862 
 LT897181300000606711 
 „JAK-MMT  Taurė - 2020“ startinis mokestis. Dalyvio vardas, pavardė.

Jei mokama už kelis etapus ir/ar klases - etapų skaičius, 
Jei mokamas metinis taurės mokestis, pažymėti.

ės ir „OC“ klasės automobiliams; 

55.898214, 23.354638.  

PARAIŠKOS, STARTINIAI MOKESČIAI IR ATSAKOMYBĖ 

araiškos priimamos teisingai užpildžius elektroninę paraiškos formą, kurią galima rasti renginio 
, ir sumokėjus nustatyto dydžio startinį 

taikomas padidintas startinis mokestis (bendrųjų 

startinis mokestis. Dalyvio vardas, pavardė.
etapų skaičius, klasių skaičius. 

Jei mokamas metinis taurės mokestis, pažymėti. 

mailto:@mmt.taure
mailto:mmt.taure@gmail.com
mailto:mmt.taure@gmail.com
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3. REGISTRACIJA, TECHNINĖ APŽIŪRA, VARŽYBŲ VYKDYMAS 

3.1 Administracinės komisijos vieta: Bačiūnų kartodromas, Bačiūnų g. 27, Šiauliai. 
3.2 Techninės komisijos vieta: Bačiūnų kartodromas, Bačiūnų g. 27, Šiauliai.  
3.3 Data: rugsėjo mėn. 27 d. sekmadienis. 
3.4 Administracinė komisija nuo 8:00 iki 10:00 val.  
3.5 Techninė komisija nuo 08:10 iki 10:30 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. 

3.6 Dalyviai į  administracinę ir techninę  komisijas privalo atvykti pagal šį grafiką. 
 Administracinė komisija Techninė komisija 

FWD įskaita (+ OC, jei dalyvauja) 8:00 – 8:30 val. 8:10 – 8:45 val. 

RWD įskaita (+ OC, jei dalyvauja) 8:30 – 9:00 val. 8:45 – 9:20 val. 
AWD įskaita (+ OC, jei dalyvauja) 9:00 – 9:20 val. 9:20 – 9:45 val. 

Tik OC įskaita 9:20 – 9:40 val. 9:45 – 10:10 val. 

Jaunimo ir Damų įskaitos 9:40 – 10:00 val. 10:10 – 10:30 val. 

3.7 Susipažinimas su trasa ( vienas ratas) nuo 8:30 iki 10:30 val.  
3.8 Dalyvių susirinkimas 10:45 val. 
3.9 Varžybų startas 11:00 val. 
3.10  Rezultatai varžybų metu skelbiami oficialioje lentoje ir ekrane. Preliminarių rezultatų paskelbimas 
oficialioje lentoje: 30 min. po paskutinio klasės dalyvio finišo. Oficialių rezultatų paskelbimas: 30 min.  po 
preliminarių  klasės  rezultatų  paskelbimo. 
3.11  Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai: 16:30 val. 
3.12  Visiems dalyviams etapo varžybose skiriami du važiavimai po 2 ratus. Vieno važiavimo trasos ilgis – 2 km. 
Įskaitoje sumuojami abiejų važiavimų rezultatai, po to aštuoni kiekvienos klasės dalyviai, pasiekę geriausius 
rezultatus, važiuoja finalinį trečią važiavimą. Galutinėje įskaitoje sumuojami visų trijų važiavimų rezultatai. 
Dalyvių, nepatekusių į finalinį važiavimą, rezultatai nustatomi sumuojant pirmų dviejų važiavimų rezultatus. 

 

4. APDOVANOJIMAS 
 

8.1 Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Organizatoriaus įsteigtomis taurėmis (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    Tadas Vasiliauskas 

2020-08 - ...    2020-08-...  


