„WEEKEND GRAND RACE 3 Etapas“
PAPILDOMI NUOSTATAI
2021-08-21
Marijampolė
1. BENDRA INFORMACIJA
1.1. APIBRĖŽIMAS
„Weekend Grand Race 3 Etapas“ – tai klasifikuojamos 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;
- 2021m. „Weekend Grand Race“ reglamentu;
- 2021m. „Weekend Grand Race“ techniniais reikalavimais automobiliams;
- Šiais papildomais nuostatais.
Vieta: Uoginių autokroso trasa.
Vietos adresas: Vanagų g.4, Marijampolė, Lietuva
Data: 2021m. rugpjūčio mėn. 21 d. šeštadienis.
1.2. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Organizatorius:
JAR kodas:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

ASK „ Vilkaviškio greitis“
185669773
V. Kudirkos g. 24,Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.
+370 630 10 330
weekendgrandrace@gmail.com

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

Justinas Sinica
Rimvydas Jablonskas
Rimvydas Jablonskas
Remigijus Antanavičius

+370 612 20895
+370 604 93881
+370 604 93881
+370 687 55430

2. PARAIŠKOS, STARTINIAI MOKESČIAI
2.1. Paraiškos priimamos teisingai užpildžius elektroninę paraiškos formą, kurią galima rasti renginio
„Facebook“ paskyroje @WeekendGrandRace arba el. paštu weekendgrandrace@gmail.com iki 2021-08-19
(ketvirtadienis) 17:00. 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. 50 Eur startinio mokesčio dalis mokama į organizatoriaus sąskaitą, taip užsitikrinant sau vietą
varžybose. Likusi dalis mokama vietoje, registracijos metu. Administracinės komisijos metu dalyvis privalo
pasirašyti originalią paraišką ir sutikimą dėl atsakomybės.
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2.2

Startiniai mokesčiai:

Komandos mokestis varžyboms 180 Eur.
Mokėjimo pavedimų rekvizitai:
Gavėjas:
Gavėjo kodas:
Gavėjo a/s:
Mokėjimo paskirtis:

Automobilių sporto klubas „Vilkaviškio greitis“
185669773
LT157181000004700585
„Weekend Grand Race registracijos mokestis– komandos pavadinimas“.
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 10 EUR);
- vairuotojo pažymėjimą (išskyrus nepilnamečius varžybų dalyvius);
- raštišką tėvų sutikimą ( nepilnamečiams varžybų dalyviams);
- draudimo polisą (vienkartinėms licencijoms);
Techninė komisija:
- Kiekvienas varžybose dalyvaujantis automobilis turi praeiti techninį patikrinimą, į kurį pristato vairuotojas
arba jo įgaliotas asmuo, programoje nurodytu laiku, tam skirtoje vietoje.
- Papildoma techninė apžiūra gali būti surengta bet kuriuo varžybų metu bet kuriam dalyviui.
4. AUTOMOBILIAI, KLASĖS. STARTINIAI NUMERIAI. SAUGUMAS
4.1. Varžybose leidžiama dalyvauti automobiliais, atitinkančiais 2021m. „Weekend Grand Race“ techninius
reikalavimus. Draudžiama naudoti dygliuotas padangas.
4.2. Automobiliai skirstomi į klases:
Iki 1800 ;
Virš 1800 ;
RWD (Išankstinės registracijos metu nesusirinkus bent 5 komandoms, automobiliai prijungiami prie klasių pagal variklio darbinį
tūrį)

4.3. Starto numeriai, kurie kartu su schema išduodami administracinės komisijos metu, yra privalomi ir klijuojami
kaip nurodyta schemoje. Visi kiti numeriai turi būti pašalinti arba aiškiai perbraukti.
4.4. Maksimalus komandų skaičius - 45. Organizatorius pasilieka teisę keisti maksimalų dalyvių skaičių, apie tai
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informuodamas atskiru biuleteniu.
4.5. Kiekvienas sportininkas važiavimo metu privalo užsidėti užsegtą šalmą, bei tinkamai prisisegti saugos diržus.
Išlipus trasoje iš sustojusio automobilio, leidžiama šalmą nusiimti, tik pasitraukus į saugią vietą.
4.6. Laisvoms treniruotėms skiriamas laikas, kaip numatyta programoje. Kiekvienas dalyvis, atvykęs į laisvas
treniruotes privalo teisėjui patekti dalyvio kortelę su dalyvių registracijos ir techninės komisijos atžymomis.
Laiku neatvykus, dalyvis netenka teisės į laisvas treniruotes. Laisvoms treniruotėms bus skirti 3 ratai kiekvienam
varžybų dalyviui. Laisvos treniruotės neprivalomos.
4.7. Varžybose draudžiama vežtis keleivį.
4.8. Važiavimo metu visi automobilio langai privalo būti uždaryti.
5. REGISTRACIJA, TECHNINĖ APŽIŪRA, VARŽYBŲ VYKDYMAS
5.1. Administracinės komisijos vieta: Marijampolės autokroso trasa.
5.2. Techninės komisijos vieta: Marijampolės autokroso trasa.
5.3. Data: 2021 m. rugpjūčio 21 d. (šeštadienis).
Varžybų programa:
07:00 – 09:30 Administracinė ir techninė komisijos
08:00 – 10:30 Susipažinimas su trasa
10:40 Dalyvių susirinkimas
10:50 Varžybų atidarymas
11:00 1 gr. 1 Vairuotoja
15min.
11:25 2 gr. 1 Vairuotoja
15min.
11:50 3 gr. 1 Vairuotoja
15min.
12:15 1 gr. 2 Vairuotojas
15min.
12:40 2 gr. 2 Vairuotojas
15min.
13:05 3 gr. 2 Vairuotojas
15min.
13:30 1 gr. 3 Vairuotojas
15min.
13:55 2 gr. 3 Vairuotojas
15min.
14:20 3 gr. 3 Vairuotojas
15min.
15:20 B finalas
3 ratai
15:50 Finalas
55 ratai
Organizatorius pasilieka teisę daryti pertraukas tarp važiavimų reikalingas trasos tvarkymui ar laistymui.
Oficiali apdovanojimų ceremonija – 45 min. po finalinio važiavimo finišo.
6. PROTESTAI
Visi protestai paduodami raštu varžybų vadovui, laikantis LASK 13 straipsnio reikalavimų. Protesto mokestis –
60 Eur. Patenkinus protestą pinigai gražinami.
7. ATSAKOMYBĖ
7.1. 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.
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8. APDOVANOJIMAI
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:
Edgaras Kurauskas +370 630 10330
Suderinta:

Tvirtinu:

Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas

LASF Generalinis sekretorius

Silverijus Lapėnas 2021-08-

Tadas Vasiliauskas 2021-08-
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