
 

 

OBS MOTORSPORT licencijavimo programa lenktynių simuliatoriuje 

  

1.     Pirma treniruotė. Susipažinimas su lenktynėmis, jų etiketu ir pradinės žinios apie 

simuliatorių. 

• Trasa: Porsche Ring, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo licencija laikančio 

asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas automobilis, galine ašimi 

varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Susipažinimas su lenktynių simuliatoriumi, skirtumai tarp realaus vairavimo ir 

vairavimo simuliatoriuje. 

• Teorinė pamoka apie trasos trajektorijas ir automobilio fiziką (automobilio masės 

balansas, mechaninis sukibimas ir tt...) 

• Pirmieji ratai trasoje, instruktoriaus susipažinimas su licencija laikančio asmens 

gebėjimais. 

• Treniruotės apžvalga, Supažindinimas su tolimesne mokymų eiga* 

  

2.   Antra treniruotė. Sportinio važiavimo trasoje pagrindai. 

• Trasa: Porsche Ring, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo licencija laikančio 

asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas automobilis, galine ašimi 

varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Specifinio stabdymo posūkiuose “Trail-braking” pagrindai. 

• Stabilumo testas, 10 ratų 2 sekundžių diapazone. 

• Treniruotės apžvalga, Supažindinimas su tolimesne mokymų eiga* 

  

3.     Trečia treniruotė. Sportinis važiavimas per lietų. Teorinė ir praktinė dalis. 

• Trasa: Mugello, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo licencija laikančio 

asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas automobilis, galine ašimi 

varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Treniruotė per lietų 

• Lietaus trajektorijos, stabdymas, sukibimo mažėjimas. 

• Treniruotės Apžvalga, Supažindinimas su tolimesne eiga* 

  

 

 



4.     Ketvirta treniruotė. Lenktynių procedūra. Vėliavos, jų reikšmės ir simboliai. 

• Trasa: Bikernieki High Speed Ring, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo 

licencija laikančio asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas 

automobilis, galine ašimi varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Techninio aptarnavimo zona - įvažiavimas, išvažiavimas. 

• Pasiruošimas lenktynių startui, išvažiavimas į trasą prieš starto procedūrą 

(automobilio atvežimas į starto juostą, laikas iki apšilimo rato, apšilimo rato 

procedūra, startas iš vietos) 

• Saugos automobilio fazės procedūra. 

• Supažindinimas su geltonos, mėlynos vėliavos ir “code 60” fazėmis. 

• Baudų atlikimas. 

• Treniruotės apžvalga, Supažindinimas su tolimesne eiga* 

  

5.     Penkta treniruotė. Automobilio nustatymai.  

• Trasa: Bikernieki High Speed Ring, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo 

licencija laikančio asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas 

automobilis, galine ašimi varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Skirtingų automobilio nustatymų pajautimas trasoje. 

• Skirtingi sparnų, važiuoklės  kietumo, minkštumo ir skirtingų važiuoklės padėčių 

nustatymai. 

• Treniruotės apžvalga, Supažindinimas su tolimesne eiga* 

  

6.     Šešta treniruotė. Lenktyniavimo trasoje pamoka. 

• Trasa: Bikernieki High Speed Ring, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo 

licencija laikančio asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas 

automobilis, galine ašimi varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Lenktyniavimo pagrindai. 

• Pozicijos išlaikymas, lenkimo manevras (pasiruošimas lenkimo manevrui, kaip 

galima elgtis, kaip pozicionuoti savo automobilį, kokie manevrai negalimi ir kaip 

įvertinti situaciją nepakenkiant sau ir oponentams) 

• Lenktyniavimas prieš trenerį.  

• Pozicijos išlaikymas, Lenkimo manevras. 

• Treniruotės apžvalga, Supažindinimas su tolimesne eiga* 

  

7.     Septinta treniruotė. Sportinis važiavimas su varžovais trasoje. 

• Trasa: Bikernieki High Speed Ring, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo 

licencija laikančio asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas 

automobilis, galine ašimi varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Važiavimas su kitais varžovais trasoje. 



• Kvalifikacijos simuliacija. 

• Sprint tipo lenktynės (startas iš vietos) 

• Treniruotės apžvalga, Supažindinimas su tolimesne eiga* 

 

8.     Aštunta treniruotė Sprint tipo lenktynės 

• Trasa: Porsche Ring, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo licencija laikančio 

asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas automobilis, galine ašimi 

varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Treniruotė. (10min, be incidentų) 

• Kvalifikacija. (10min, be incidentų) 

• Sprint tipo lenktynės (Startas iš vietos) 

• Užduotis užskaitoma lenktynes įveikus be kontaktų. 

• Treniruotės apžvalga, supažindinimas su tolimesne eiga* 

  

9.     Devinta treniruotė  Lenktyniavimas su skirtingų klasių bolidais. 

• Trasa: Porsche Ring, Automobilis: Pasirenkamas atitinkamai nuo licencija laikančio 

asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas automobilis, galine ašimi 

varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Skirtingi automobiliai trasoje imituoti realias lenktynių savaitgalio sąlygas. 

• Lenkimo ir praleidimo principai. 

• Užduotis užskaitoma lenktynes įveikus be kontaktų ar incidentų. 

• Treniruotės apžvalga, Supažindinimas su tolimesne eiga* 

 

10.   Dešimta treniruotė Ištvermės (Endurance) tipo lenktynės 

• Trasa: Bikernieki High Speed Ring, Automobiliai: Pasirenkamas atitinkamai nuo 

licencija laikančio asmens automobilio komponuotės (Priekine ašimi varomas 

automobilis, galine ašimi varomas automobilis, visomis ašimis varomas automobilis) 

• Treniruotė (10min, be incidentų) 

• Kvalifikacija (10min, be incidentų) 

• Ištvermės (Endurance) tipo lenktynės, 1x pit stop (Lenktynės 40 min, įvairūs 

automobiliai trasoje, kovojama dėl pozicijos tik savo klasės įskaitoje) 

• Užduotis užskaitoma lenktynes įveikus be kontaktų ar incidentų. 

• Kurso apžvalga* 

   

 

 



 

 

 

 

PASTABOS 

 

Naudojamos simuliacinės platformos: Assetto Corsa, rFactor 2. 

Treniruotės trukmė: 1 valanda. 

Per vieną dieną galima atlikti ne daugiau negu dvi treniruotes (2 valandos). Tarp treniruočių 

negali būti ilgesnė kaip 7 kalendorinių dienų pertrauka. 

Programos kaina: 500 Eur su PVM. 

*Neišpildžius visų treniruočių punktų, t.y. Dažnos avarijos, nenuoseklus elgesys trasoje ir įvairios 

kitos pavojingos situacijos, bus atskirai vertinamos OBS Motorsport instruktorių ir esant reikalui, 

licenciją laikantis asmuo, gali būti paprašytas papildomai pakartoti licencijavimo treniruotę už 

50eur/h mokestį. 

Kontaktai 

Gustas Grinbergas 

El. Paštas: gustas@obsmotorsport.com 

Tel. nr.: +370 616 83237 

Martynas Sidunovas 

El. Paštas: martynas@obsmotorsport.com 

Tel. nr.: +370 618 08222 

Adresas: Vilties g. 11, Kuprioniškės, Vilnius. 
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