
 

 

PATVIRTINTA:  
LASF ralio komiteto, 2023-02-13 
Protokolo nr. 2023-02 

2023 m. Lietuvos mini ralio čempionato reglamento priedas Nr. 2 

Čempionato dalyvio paraiška 
 

1. LASF licencijų turėtojams nuo 2023 m. pildyti ir pateikti LMRČ čempionatinės dalyvio paraiškos - nereikia. 
Vairuotojas  tampa LMRČ dalyviu ir įtraukiamas į klasifikaciją nuo pirmo startuoto LMRČ etapo, pagal patvirtintą 
LASF 2023 m. LMRČ kalendorių.  Dalyviai, turintys kitų užsienio šalių ASF licencijas ir norintys dalyvauti LMRČ 
įskaitoje, privalo pateikti „Čempionato dalyvio paraišką“ LASF Ralio komitetui ir LASF bei per Organizatorių 
sumokėti LMRČ dalyvio mokestį (40 EUR), likus ne mažiau kaip dviem etapams iki LMRČ pabaigos. 

2. Dalyvio paraiškos priimamos likus ne mažiau kaip dviem etapams iki čempionato pabaigos.  
3. Lietuvos mini ralio sprinto čempionato dalyvių sąrašas bus skelbiamas www.lasf.lt. (Dalyvis į  sąrašą bus 
įtraukiamas, kai bus gauta originali paraiška ir kai bus sumokėtas mokestis).  

    Pažymėkite įskaitą, kurioje dalyvausite    X į laisvą langelį, šalia įskaitos. 
 

 

Žyma Įskaita/klasė Įskaitų klasės (plačiau aprašytos Lietuvos automobilių ralio sprinto varžybų reglamento 5.1. skyriuje) 
 SGC-1  iki 1600 cm3 (du varantieji ratai) 
 SGC-2 Iki 2000 cm3 (du varantieji ratai) 
 SGC-3  nuo 2000 cm3 iki 3000 cm3 (du arba keturi varantieji ratai) 
 SGC-4  virš 3000 cm3  (du arba keturi varantieji ratai) 
 V I vairuotojai, gimę 1972 metais, ir vyresni 
 OC 4WD Automobiliai atitinkantys SGC arba OC grupių techninius reikalavimus (keturi varantieji ratai) 
 OC 2WD Automobiliai atitinkantys SGC arba OC grupių techninius reikalavimus (du varantieji ratai) 

 Retro Automobiliai atitinkantys Retro grupės techninius reikalavimus. 

 

PIRMASIS VAIRUOTOJAS 
Vardas  
Pavardė  
Gimimo data  
El. paštas  
Tel. nr. mobilius  

AUTOMOBILIS 
Markė  Pagaminimo metai  
Modelis  Homologacijos Nr.  

PAREIŠKĖJAS 
Pavadinimas (LASF Nario 
pavadinimas ir komandos 
pavadinimas) 

 

 

Aš pareiškiu, kad visi aukščiau pateikti duomenys yra teisingi. 
 
Pirmas vairuotojas   ............................................   202__ m. …...……..…......................... 
              ( Parašas)    ( pildymo data) 
 

Informacija:     Siųsti Lietuvos automobilių sporto federacijai 
Tel. :+370 37 350026   Savanorių pr. 56, 44210 Kaunas, Lietuva  
www.lasf.lt    Fax. +370 37 350026;  +370 615 46710 lasf@lasf.lt  

        
 

LASF patvirtinimas 
 

......................................... 
paraiška gauta (data) 

 
............................... 

parašas 
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