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PAPILDOMI NUOSTATAI 

 

 

 

2021 m. birželio mėn. 19 d., VDU ŽŪA Kauno rajonas 



 

1. APIBRĖŽIMAS 

Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų, klubų narių, svečių ir rėmėjų slalomo 

varžybos „Velykinis slalomas 2020“ (II etapas) ir „Kalėdinis slalomas 2020“ (III etapas - oficialios 

neklasifikuojamos automobilių sporto varžybos, vykdomos vadovaujantis: 

Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos automobilių sporto Kodeksu, 

Lietuvos automobilių sporto federacijos išaiškinimu „Dėl nelicencijuojamų varžybų“ 

Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos 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, LT-53361 Kauno rajonas. 

4 rūmai,-aikštelė prie paviljono Nr. 2.  

Data: 2021 m. birželio mėn. 19 d. (šeštadienis) 

 

2. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Organizatorius: 

Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, Vytauto pr. 69, LT-44321 Kaunas, Lietuva. 

Lietuvos automobilių klubas, tel. +370 615 16238 +370 688 48260, interneto svetainė www.autoveteranai.lt , 

el. paštas  auto.veteranai@gmail.com  

Partneriai: Lietuvos automobilių sporto federacijos Sporto senjorų komitetas,  Lietuvos „Porsche“ klubas,  

 

3. PROGRAMA                     

1–12 grupių  

Dalyvių  registracija:  8:30-10:15 val. 

Techninė komisija  8:35–10:20 val. 

Varžybų atidarymas  10:30–10:50 val. 

Pirmojo automobilio startas 10:55 val. 

Varžybų dalyvių apdovanojimai 12:00–16:00 val. 

Apdovanojimų ceremonija bus rengiama po penkių grupių važiavimo ir preliminarių rezultatų paskelbimo. 

Organizatorius užtikrina visų dalyvių veteranų, org. komiteto, teisėjų ir svečių maitinimą. 

Registracijos metu bus išduodami maitinimo talonai su nurodytu laiku ir vieta.  

 

4. OFICIALŪS ASMENYS     

SKK Pirmininkas   Gražvydas Smetonis (+370 687 56218) 

Sporto komisaras, vyr. gydytojas Evaldas Torrau  (+370 698 32313) 

Sporto komisaras   Tomas Majauskas (+370 601 17953) 

Trasos ir saugumo viršininkas  Romualdas Mažuolis (+370 615 16238) 

Techninės komisijos pirmininkas  Algirdas Gricius (+370 687 44947) 

Varžybų vadovas   Donatas Liesis  (+370 614 81141) 

Varžybų vyr. sekretorius  Artūras  Šileikis  (+370 621 92066) 

Varžybų vyr. laikininkas  Gintautas Firantas (+370 686 86161) 

Varžybų administratorius  Audrutė  Jonkienė (+370 688 48260) 

Varžybų sekretorė   Martyna Bilevičiūtė (+370 620 99689) 

Varžybų sekretorė   Svetlana  Kniurienė (+370 653 70019) 

Varžybų saugos tarnyba   Vidmantas Mickūnas (+370 645 32210) 

Kiti teisėjai, pagal oficialiai skelbiamą sąrašą, varžybų registracijos metu. 
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5. PARAIŠKOS IR REGISTRACIJA 

 

 5.1. Paraiškos priimamos registracijos metu 2021 m. birželio 19 d. 

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

Registracija 2021 m. birželio 19 d. (šeštadienis):  

1-12 grupės dalyvių nuo 8:30 iki 10:15 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 skirstomi į 12 grupių: 

 1 grupė,  klasė. Sporto meistrai Veteranai 

I klasė A vairuotojai nuo 50 iki 60 metų imtinai 

I klasė B šturmanai nuo 50 iki 60 metų imtinai 

II klasė A vairuotojai nuo 61 iki 70 metų imtinai 

II klasė B šturmanai 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 teisėjai veteranai 

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 

VI klasė  nuo 90 iki 95 metų imtinai 

 3   grupė.  Automobilių klubų narių grupė 

 4   grupė.  Rėmėjų grupė 

 5   grupė.  Moterų grupė-  

 6   grupė.  Jaunimo grupė 

 7   grupė.  Neįgaliųjų grupė, VŠĮ „Tapk laisvas“ grupė (pagal poreikį bus skiriami į II klases.) 

 8   grupė.  VDU ŽŪA ir technologijų parko grupė. 

 9   grupė.  Lietuvos automobilių klubo „Retro klasika“ grupė 

 10 grupė.  Lietuvos žurnalistų autoklubo narių grupė 

 11 grupė.  Kauno rajono savivaldybės, Akademijos seniūnijos grupė 

 12 grupė.  Svečių mėgėjų grupė (besivaržantys organizatoriaus pateiktais automobiliais) 

 

Tarp 1-5 grupių dalyvių veteranų vedama komandinė tarpmiestinė įskaita. Galimos šešios komandos. 

Komandinės įskaitos rezultatai skaičiuojami sumuojant trijų geriausių to miesto dalyvių rezultatus iš atskirų 

grupių ir klasių. 

 

6.2 Automobilių padangos - serijinės gamybos, atitinkančios LR Kelių eismo taisyklių /KET/ reikalavimus. 

Galima naudoti restauruotas padangas (be sportinio protektoriaus). 

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. 
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7. STARTINIAI MOKESČIAI, ATSAKOMYBĖ 

 

7.1. Dalyvių startinis mokestis mokamas registracijos metu 2021 m. birželio 19 d.  

1-7 ir 12 grupių dalyviams taikomas 30 EUR. startinis mokestis. 

7.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos sportininkai patyrė treniruočių ar varžybų metu. 

Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė varžybų metų tenka tiesioginiam kaltininkui. 

Varžybų dalyvis dalyvauja savo rizika ir jokių pretenzijų organizatoriams, trasos savininkams, bei oficialiems 

asmenims dėl galimų autoįvykių ar žalos neturės. Dalyvis prisiima pilną civilinę ir baudžiamąją atsakomybę. 

Organizatorius pasilieka sau teisę neleisti varžybose dalyvauti vairuotojams, neatitinkantiems kvalifikacinių 

atskyrių ir nuostatų reikalavimų. 

 

 

8. VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA 

 

Išaiškinant nugalėtojus fiksuojamas dalyvio važiavimo laikas. Jeigu vienos grupės (klasės) įskaitos dalyviams 

užfiksuotas vienodas laikas, rezultatą lemia paskutinio važiavimo laikas. 

Kiekvienam 1-12 grupių dalyviui skiriami du važiavimai, Organizatoriaus suteiktais automobiliais: Volga, 

Moskvich, VAZ ar kitos markės.  

Finišas – bazė. Ekipažo laikas fiksuojamas, kai automobilis kerta finišo liniją. Automobilis turi sustoti ant finišo 

linijos t.y. ji turi būti tarp automobilio priekinių ir galinių ašių. Neįvykdžius šios sąlygos, fiksuojamas klaidingas 

finišas. Važiavimų laikai fiksuojami elektroninės aparatūros pagalba. 

Pirmojo važiavimo laikas ir rezultatas bus įskaitomas „Velykinio slalomo-2020“ antrajam etapui, o antrojo 

važiavimo laikas ir rezultatas - „Kalėdinio slalomo-2020“ trečiajam etapui.  

Varžybų vadovo sprendimu 1-7 grupės dalyviams, nuo 76 iki 95 metų, varžybų vadovas gali leisti važiuoti tris 

važiavimus, įskaitant du geriausius rezultatus.  

 

8.1.1. Kiekvienas dalyvis, norintis prieš startą susipažinti su varžybų trasa, užsiregistravęs ir sumokėjęs startinį 

mokestį, galės tai atlikti su organizatoriaus pateiktu virtualiu trasos simuliatoriumi pavilijone Nr.2. 

arba pėsčiomis. Motorinės transporto priemonės ir dviračiai susipažinimui su trasa draudžiami. 

 

8.1.2. Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų, svečių, rėmėjų, klubų narių, 

„Velykinio slalomo-2020“ II etapo ir „Kalėdinio slalomo -2020“ III etapo trasos išdėstymo schemos Paviljone 

Nr.2 registracijos vietoje-oficialioje skelbimų lentoje. 

Varžybos vyks 2021 06 19 d. VDU-ŽŪA aikštelėse prie paviljono Nr.2. Kauno rajonas. 

8.1.3 .Lietuvos  automobilių  sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų, svečių, rėmėjų, klubų narių 

„Velykinis slalomas-2020“ II etapas. „Kalėdinis slalomas-2020“ III etapas.  

Dalyvių trasos schema  Nr. 1. nuo 50 iki 76 metų. 

8.1.4 .Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, sporto teisėjų veteranų, rėmėjų, svečių, klubų narių 

„Velykinis slalomas-2020“ II etapas. „Kalėdinis slalomas – 2020 „ III etapas. 

Dalyvių  trasos schema Nr. 2. Nuo 76 iki 95 metų. 
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8.2.Grupių, klasių, (dalyvių) starto ir apdovanojimų tvarka: 

 

 7  Neįgaliųjų grupė, VŠĮ „Tapk Laisvas“ grupė ( I ir II klasės, jei bus suskirstyta) 

 5  Moterų grupė (prie sporto senjorų) 

 2  grupė  V klasė sporto teisėjai veteranai nuo  81 iki 90 metų imtinai 

             2  grupė VI klasė sporto teisėjai veteranai nuo  90 iki 95 metų imtinai 

 1  grupė  V klasė sporto meistrai veteranai nuo 81 iki 90 metų imtinai 

 8  grupė VDU ŽŪA ir technologijų parko grupė 

              

 

7-5-2-1-8 grupių (atitinkamų klasių) nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 

  

 2   grupė  IV  klasė sporto teisėjai     veteranai nuo  76 iki 80 metų imtinai  

 1   grupė  IV  klasė sporto meistrai   veteranai nuo  76 iki 80 metų imtinai 

 2   grupė  III  klasė sporto teisėjai     veteranai nuo  71 iki 75 metų imtinai   

 1 . grupė  III  klasė sporto meistrai    veteranai nuo  71 iki 75 metų imtinai 

 9   grupė  Kauno rajono savivaldybės, Akademijos seniūnijos grupė  

 10 grupė  Lietuvos žurnalistų autoklubo narių grupė. 

 

 2-1-9-10 grupių (atitinkamų klasių) nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas  

 

 2 grupė   II     klasė sporto teisėjai  veteranai nuo 61 iki 70 metų imtinai  

 1 grupė   II-A klasė sporto meistrai veteranai nuo 61 iki 70 metų imtinai  

 1 grupė   II-B klasė sporto meistrai veteranai nuo 61 iki 70 metų imtinai 

 3 grupė   Automobilių klubų narių grupė 

 9 grupė   Lietuvos automobilių klubo „Retro klasika“ grupė 

 4 grupė   Rėmėjų grupė 

 

 1-2-3-9-4 grupių (atitinkamų klasių) nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas  

 

 2   grupė   I     klasė sporto teisėjai  veteranai nuo 50 iki 60 metų imtinai 

 1   grupė   I A klasė sporto meistrai veteranai nuo 50 iki 60 metų imtinai 

 1   grupė   I B klasė sporto meistrai veteranai nuo 50 iki 60 metų imtinai  

 6   grupė   Jaunimo grupė 

 12 grupė   Svečių mėgėjų grupė. 

 

 2-1-6-12 grupių (atitinkamų klasių) nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas  

 

 1-6 grupių sporto meistrų, sporto teisėjų veteranų komandinės tarpmiestinės įskaitos 

 apdovanojimai 

 Varžybų uždarymas.  
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8.3 Komandinės įskaitos taškai skaičiuojami pagal pateiktą lentelę:  

 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 4 vieta 5 vieta 6 vieta 7 vieta 8 vieta 9 vieta 10 vieta 

12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

8.4 Trasos schemos publikuojamos oficialioje skelbimų lentoje ir startų vietose  

8.5 Zonoje iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val. 

 

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 – varžybų vadovo, SKK sprendimu. 

9.3. Važiavimas ne pagal schemą baudžiamas taikant to važiavimo grupės (ir klasės) blogiausią rezultatą +10 

b.s. 

9.4. Bet koks dalyvio ar jo komandos nesportiškas, apgaulingas arba negarbingas elgesys nagrinėjamas SKK, 

vadovaujantis LASK (iki dalyvių pašalinimo iš varžybų bei rezultatų anuliavimo). 

9.5 Protestai teikiami varžybų vadovui raštu ne vėliau kaip 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo. 

Protestas priimamas sumokėjus 50 € užstatą, kuris grąžinamas tuo atveju, jei yra patenkinamas. Po oficialių 

rezultatų paskelbimo protestai, prašymai dėl rezultatų išaiškinimo nepriimami. 

10. APDOVANOJIMAS 

10.1. 1-12 grupių dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse, apdovanojami organizatoriaus įsteigtais prizais 

(taurėmis, medaliais, diplomais), užėmę 4-10 vietas  apdovanojami diplomais ir dovanomis. 

Komandos, I-VI vietų laimėtojos, apdovanojamos organizatoriaus įsteigtais prizais, taurėmis ir diplomais, o 

užėmę 7-10 vietas - diplomais. Tarpmiestinės įskaitos nugalėtojai apdovanojami taurėmis. 

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

 

11. PAPILDOMI APDOVANOJIMAI 

Vardinės, Anapilin išėjusių mūsų bendražygių, autosporto veteranų, taurės teikiamos: 

11.1. Sporto teisėjų veteranų 2 grupės IV klasės dalyvis (nuo 76 iki 80 metų), pasiekęs geriausią rezultatą, 

apdovanojamas docento, LASF garbės teisėjo Evaldo Čerškaus atminimo taure, kurią įsteigė Kauno rajono 

savivaldybės administracijos meras Valerijus Makūnas. 

 

11.2. Sporto meistrų veteranų 1 grupės I A klasės dalyvis (nuo 50 iki 60 metų), pasiekęs geriausią rezultatą, bus 

apdovanotas sporto meistro Lietuvos automobilių klubo prezidento Vytauto Fedaravičiaus atminimo taure, kurią 

įsteigė Lietuvos automobilių klubo garbės prezidentas, akademikas Stasys Brundza. 

 

11.3. Sporto meistrų veteranų 1grupės I B klasės dalyvis (nuo 50 iki 60 metų), pasiekęs geriausią rezultatą, 

apdovanojamas Lietuvos nusipelniusio trenerio, sporto meistro, LASF pirmojo prezidento Anatolijaus Pauliaus 

Jankūno atminimo taure, kurią įsteigė Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas Egidijus Janavičius. 

 

11.4. Sporto meistrų veteranų 1 grupės II A klasės dalyvis (nuo 61 iki 70 metų), pasiekęs geriausią  rezultatą, 

apdovanojamas nusipelniusių sporto meistrų Kastyčio ir Arvydo Girdauskų atminimo taure, kurią įsteigė 

Tarptautinės klasės sporto meistras, Kastyčio Girdausko automobilių klubo prezidentas Saulius Girdauskas. 
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11.5. Sporto meistrų veteranų 1 grupės 3 klasės dalyvis (nuo 71 iki 75 metų), pasiekęs geriausią rezultatą, 

apdovanojamas ilgamečio Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidento, LASF garbės nario, sporto 

meistro Sigito Alesiaus atminimo taure, kurią įsteigė Lietuvos automobilių sporto federacijos sporto senjorų 

komiteto pirmininkas, sporto meistras Šarūnas Mažeika. 

 

11.6. Sporto meistrų veteranų 1 grupės 4 klasės dalyvis (nuo 76 iki 80 metų), pasiekęs geriausią  rezultatą, 

apdovanojamas Lietuvos automobilių sporto federacijos garbės nario, vieno iš automobilių sporto pradininko, 

sporto meistro Vidmanto Čiutelės atminimo taure, kurią  įsteigė Lietuvos automobilių sporto federacijos garbės 

narys, automobilių sporto meistras Evaldas Torrau. 

 

11.7. Sporto meistrų veteranų 1 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 . Sporto teisėjų veteranų 2 grupės 2 klasės dalyvis (nuo 61 iki 70  metų), pasiekęs geriausią rezultatą, 

apdovanojamas Lietuvos automobilių sporto federacijos garbės nario, sporto meistro Romo Barkausko atminimo 

taure, kurią įsteigė Tarptautinės automobilių sporto veteranų asociacijos direktorius Romualdas Mažuolis. 

 

11.9. Sporto teisėjų veteranų 2 grupės 3 klasės dalyvis (nuo 71 iki 75 metų), pasiekęs geriausią rezultatą, bus 

apdovanojamas automobilių sporto meistro, LASF garbės nario Ilja Ostrovskio atminimo taure, kurią įsteigė 

Lietuvos automobilių klubo ilgametis prezidentas, „Kauno Grūdų“ generalinis direktorius Tautvydas Barštys. 

 

11.10 Sporto teisėjų veteranų 2 grupės 6 klasės dalyvis (nuo 90 iki 95 metų), pasiekęs geriausią rezultatą, bus 

apdovanojamas LASF garbės teisėjo, tarptautinės kategorijos teisėjo Rimo Baltrušio-Baltrušaičio taure, kurią 

įsteigė Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teisėjų bei veteranų klubo „Startas“ Prezidentas Gražvydas 

Smetonis. 

 

12. RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

12.1. Organizatorius, tvarkydamas renginio dalyvių asmens duomenis, tampa asmens duomenų 

valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo, užtikrina, kad 

pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų nustatyta tvarka. 

Asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė informacija) renkami tikslu užtikrinti teisingų duomenų 

turėjimą, siekiant palaikyti ryšį su dalyviais dėl ateityje vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, 

administruoti renginį. Teisinis šių asmens duomenų rinkimo pagrindas - renginio dalyvių sutikimas. 

12.2. Organizatorius imsis tinkamų priemonių apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus naudojami 

tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais, dalyvausiančiais renginyje. 

12.3. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio 

nuotraukose ar vaizdo įrašuose, o šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai prieinamuose 

socialiniuose tinkluose ar media priemonėse. 

12.4. Dalyvių pateikti asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kol galios sutikimas tvarkyti/saugoti 

asmens duomenis. Renginio dalyviai turi teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo tvarkyti/saugoti asmens 

duomenis. 

12.5. Jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs, renginio dalyviai turi teisę reikalauti, kad duomenys 

būtų ištaisyti arba ištrinti, taikant esamuose įstatymuose numatytus apribojimus ir teises tvarkyti 

duomenis. Šios teisės vadinamos: „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti ištrinti 

duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“. 

12.6. Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis patvirtina, kad susipažino su privatumo politika. 
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          PAPIKDOMI NUOSTATAI PARUOŠTI IR PATVIRTINTI 
 

 

 

                                2020 m. gruodžio mėn. 7 d. VDU ŽŪA, Kauno rajonas 

 

 

 

 

 

Suderinta:    Paruošta ir patvirtinta: 

LASF Sporto Senjorų komitetas  Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija  

 

 

 

Pirmininkas    Direktorius 

Šarūnas Mažeika _______________ Romualdas Mažuolis _____________   

 

 

 

 

 

 

LASF     Lietuvos Porsche klubas  

 

 

 

 

Generalinis sekretorius   Direktorius 

Tadas Vasiliauskas ______________ Justinas Sipavičius _______________  

 

 

 

 

 

Lietuvos automobilių klubas  

 

 

   

 

Prezidentas      

Rolandas Dovidaitis_______________   
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