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Kaunas 

 
Dėl 2022 metų LARČ reglamento 8.4. punkto reikalavimo taikymo LARSČ 2021 Junior įskaitų 

nugalėtojams: „2021 metų LARSČ įskaitų ir Junior įskaitos nugalėtojams, kurie anksčiau nėra dalyvavę LARČ 
įskaitoje, dalyvaujantiems 2022 m. LARČ ar LARČ etape, startinis mokestis negali būti didesnis nei 250 EUR. 
Nugalėtojais laikomi pirmas ir antras vairuotojai, LARSČ įskaitoje užėmę pirmają vietą. Jeigu 2022 metų 
LARČ šie (pirmas ir antras) vairuotojai startuoja skirtinguose ekipažuose, tokiu atveju privaloma taikyti 
sumažintą startinio mokesčio dydį abiems ekipažams. Junior įskaitos pirmos vietos laimėtojui - sumažintas 
startinis taikomas tik pirmam vairuotojui, t.y jo ekipažui.“ 

     Išaiškiname, jog 2022 metų LARČ sezone 8.4. reglamento punktas taip pat taikomas ir 2021 metų 
LMRČ įskaitų ar Junior įskaitų nugalėtojams, kurie taip pat dalyvauja LARČ etape. 2021 metų LMRČ įskaitų 
nugalėtojams startinis mokestis negali būti didesnis nei 250 EUR, dalyvaujant LARČ ar LARČ etape. 

 
 
 
 
 
„Winners of 2021 year LARSC classifications and Junior class, who have never before participated in 

LARC classifications,  can take a part in 2022 year LARC or LARC event and their entry fee cannot be higher 
than 250 EUR. Driver and co-driver are considered as winners if they take first place in any of LARSC 
classification. In case if those driver and co-driver are starting in 2021 year LARC being a part of separate 
crews, the smaller entry fee applies towards both crews. For winner of Junior classification, decreased entry 
fee is applicable only for the 1st driver, it means, hid / hers crew.“ 

We explain that in the 2022 LARC or LARC event, LARC Regulation 8.4. point also applies to the 
winners of the 2021 LMRC classifications or Junior classification, who also participate in the LARC event. 
The entry fee for the winners of the 2021 LMRČ classifications may not exceed EUR 250 when participating 
in the LARC or LARC event. 
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