2021 M. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATAS

Priedas Nr. 1 - BAUDŲ LENTELĖ
Pažeidimai
01. Automobilis neatitinka techninių reikalavimų
(smulkūs neatitikimai techniniams reikalavimams pagal
išaiškinimą Nr. 1)
02. Nėra galiojančios licencijos
03. Nėra ASF leidimo (jei reikalingas)
04. Nesumokėtas startinis mokestis
05. Automobilis neatitinka saugumo reikalavimų
06. Vaizdo kameros automobilyje neatitikimas
reikalavimams
07. Pavėlavimas atsistoti į starto vietą važiavime,
jei varžybų vadovas mano, kad tai trukdo varžyboms
08. Trasos ribų ženklinimo kirtimas ar sąmoningas
išvažiavimas iš trasos, bandant pasiekti geresnį
laiką/poziciją
09. Falšstartas:
Pakartotinas falšstartas:
10. Nereagavimas į rodomas signalines vėliavas
11. Vairuotojo saugumo užtikrinimo priemonių
neatitikimas nustatytiems reikalavimams, išaiškėjęs
varžybų metu
12. Uždarojo parko taisyklių pažeidimas
13. Atvykimas į techninę komisiją pavėlavus
14. Nedalyvavimas vairuotojų susirinkime
- pirmas kartas važiavime
15. Tyčinis blokavimas
- pakartotinas tame pačiame
važiavime

16. Nesportinis - kontaktinis važiavimas („Krosingas“)
16.1. jei dėl kontakto kitas vairuotojas neprarado
pozicijos
a) pirmas kartas važiavime
b) antras kartas tame pačiame važiavime

Sprendimą priima
Komisarai

Baudos
Komisarų sprendimas

Komisarai
Komisarai
Komisarai
Komisarai
Komisarai

neleidžiama startuoti
neleidžiama startuoti
neleidžiama startuoti
Komisarų sprendimas
Komisarų sprendimas

Varžybų vadovas

šalinimas iš važiavimo

Varžybų vadovas

šalinimas iš važiavimo
arba laiko bauda

Varžybų vadovas

įspėjimas

Varžybų vadovas
Komisarai
Komisarai
Komisarai
Komisarai
Varžybų vadovas
Varžybų vadovas

šalinamas iš važiavimo
Varžybų
vadovo
sprendimas
Komisarų sprendimas
Komisarų sprendimas
bauda 30 eurų
bauda 50 eurų
įspėjimas
šalinamas iš važiavimo

Varžybų vadovas

17. Grubus, nesportinis važiavimas ar elgesys

Komisarai

18. Sportininkams, savo komandos stovėjimo zonoje
dalyvių parke neturintiems nuosavo, 6 kg sveriančio
gesintuvo (su galiojančia gesintuvo patikra).
19. Sportininkams, sportinio automobilio stovėjimo
vietoje dalyvių parke nenaudojantiems (minimalus dydis
4m x 5m) nurodyto dydžio pakloto

Komisarai

a) įspėjimas
b) laiko/pozicijų bauda
arba šalinimas iš
važiavimo
18.2.laiko/pozicijų bauda
arba šalinimas iš važiavimo
Komisarų sprendimas
ir pranešimas LASF
Bauda – 60 eurų

Komisarai

Bauda – 60 eurų

16.2. jei dėl kontakto kitas vairuotojas prarado poziciją

Be to, Sporto komisarai, laikydamiesi LASK ir kitų reglamentuojančių dokumentų kriterijų, savo iniciatyva ar
varžybų vadovo siūlymu, galės spręsti apie visus kitus reglamentuose nenumatytus atvejus ir skirti kitas LASK 12
straipsnyje numatytas baudas.

