STREET RACE AUKŠTO MEISTRIŠKUMO TRENIRUOTĖ
PAPILDOMI NUOSTATAI
2021-04-17
Veisiejai
1.

BENDRA INFORMACIJA

1.1.

APIBRĖŽIMAS

Oficiali nacionalinės C lygos automobilių sporto aukšto meistriškumo treniruotė.
Vieta: Veisiejai, GPS koordinatės 54.088602, 23.718942.
Lenktynių trasos vietos adresas: Veisiejų autodromas, Kailinių k., Veisiejų sen.
Data: 2021 m. balandžio mėn. 17 d., šeštadienis.
Administracinės komisijos vieta: Veisiejų autodromas, Kailinių k., Veisiejų sen.
1.2.

ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Organizatorius:

VŠĮ automobilių sporto klubas „Marimotorai“

JAR kodas:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

304755871
Santaikos g. 26, Alytus
+370 614 66550
ask@marimotors.lt

1.3.

OFICIALŪS ASMENYS

Treniruotės vadovas ir trasos
saugumo viršininkas
Vyr. sekretorė
Vyr. laikininkas
2.

Saulius Vilčinskas

+370 618 64222

Rasa Kažukauskaitė
Rasa Užkurytė

+370 655 02179
+370 618 64222

PARAIŠKOS, STARTINIAI
ATSAKOMYBĖ

MOKESČIAI,

PROGRAMA

IR

2.1.
Asmeninės dalyvio paraiškos forma yra elektroninė, pildoma adresu
www.finišas.lt
2.2.
Organizatoriui patvirtinus paraiškos gavimą, dalyviui išsiunčiamas el. laiškas su
nurodytais mokėjimo pavedimo rekvizitais.
2.3.
Tik po apmokėjimo, asmuo laikomas pilnateisiu treniruotės dalyviu, paraiška
laikoma priimta ir patvirtinta.
2.4.
Pilnai užpildyta ir pateikta paraiška bei dalyvio mokestis Organizatorių turi
pasiekti iki 2021-04-16 (penktadienis) 18:00 val. Po šio termino taikomas padidintas
startinis mokestis (žr. 1 lentelę).
2.5.
Papildomas paraiškų priėmimas gali būti vykdomas ir treniruotės dieną.
2.6.
Treniruotės dieną startinis dalyvio mokestis mokamas administracinės komisijos
metu grynais, tik jei dalyvis registruojasi treniruotės dieną.

1 lentelė. Dalyvių startiniai mokesčiai
Terminas

Mokant pavedimu
iki 2021-04-16 18:00 val.

Mokant pavedimu
po 2021-04-16 ir treniruotės
dieną (grynais)

30 EUR

40 EUR

Dalyvio
mokestis

Išankstinio apmokėjimo pavedimu rekvizitai:
Gavėjas:
Gavėjo kodas:
Gavėjo a/s:
Mokėjimo paskirtis:

Vš.Į. Automobilių sporto klubas „Marimotorai“
304755871
LT153500010003420274
Treniruotės mokestis. Dalyvio vardas, pavardė.

PRELIMINARI PROGRAMA
Dalyviai skirstomi į grupes, pasibaigus išankstinei registracijai skelbiamas
organizatoriaus biuletenis kuriame bus nurodytas kiekvienos grupės administracinės
komisijos bei važiavimų grafikas.
Pirmos grupės administracinė komisija nuo 09:00 – 09:40 val.
Pirmos grupės dalyvių susirinkimas 09:45 val.
Pirmos grupės susipažinimas su trasa ir važiavimai nuo 10:00 val.
Treniruotės rezultatai skelbiami internete: www.finišas.lt
3.

DALYVIAI

3.1. Dalyvauti aukšto meistriškumo treniruotėje gali visi sportininkai, turintys 2020- 2021m.
LASF metines vairuotojo licencijas.
4.
AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS IR EKIPIRUOTĖ.
STARTINIAI NUMERIAI. REKLAMA
4.1. Treniruotėje dalyvaujama automobiliais, atitinkančiais 2021 metų Nacionalinius
techninius reikalavimus (Techninį reglamentą)
4.2. Automobiliai skirstomi į klases:
SGC1 – automobiliai, kurių apskaičiuotas variklio darbinis tūris iki 1600 cm3;
SGC2 – automobiliai, kurių apskaičiuotas variklio darbinis tūris nuo 1600 cm3 iki 2000 cm3;
SGC3 – automobiliai, kurių apskaičiuotas variklio darbinis tūris nuo 2000 cm3 iki 3000 cm3;
SGC4 – automobiliai, kurių apskaičiuotas variklio darbinis tūris virš 3000 cm3.
OC – „OC“ klasės automobiliai.
4.3. Vienas dalyvis treniruotėje, tuo pačiu automobiliu gali dalyvauti SGC klasėje pagal
apskaičiuotą variklio darbinį tūrį ir OC klasėje. Tuo pačiu automobiliu gali dalyvauti ne
daugiau kaip du dalyviai.
4.4. Padangos – leidžiamos tik E žymėjimą turinčios, KET reikalavimus atitinkančios
padangos. Padangos gali būti ir restauruotos. Padangų „TREADWEAR“ negali būti
mažesnis nei 120 ir turi būti nurodytas ant padangos. „OC“ klasės automobiliams
padangų „Treadwear“ neribojamas.
4.5. Starto numeriai suteikiami administracinės komisijos metu.

4.6. Maksimalus dalyvių skaičius – 60.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.

7.
8.1.

TECHNINĖ APŽIŪRA. VARŽYBŲ VYKDYMAS
Dalyvių administracinės komisijos ir starto laikai skelbiami papildomu biuleteniu.
Dalyvis turi startuoti jam paskirtu laiku.
Kiekvienam dalyviui treniruotėje skiriami keturi įskaitiniai važiavimai. Trasos ilgis ne
mažiau, kaip vienas kilometras.
Važiavimų metu automobilyje gali būti tik vienas dalyvis, išskyrus atvejį, kai dalyvis
yra nepilnametis.
Su dalyviu iki 14 metų privalo važiuoti už jį atsakingas asmuo.
ATSAKOMYBĖ
Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos dalyviai patyrė treniruočių metu.
Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė treniruočių metu tenka
tiesioginiam kaltininkui.
BAUDOS, PROTESTAI IR APELIACIJA
Baudos:
• Kūginės gairelės (ar kitos trasos kliūties) vertimas arba pastūmimas iš pažymėtos
vietos – baudžiamas +5 baudos sekundėmis tame važiavime (toliau – „b. s.“);
• Ankstyvas („falš“) startas – baudžiamas +10 b. s. ;
• Už važiavimą ne pagal schemą – skaičiuojamas blogiausias rezultatas toje klasėje
tame važiavime +10 b. s.;
Papildomus nuostatus paruošė:
Tadas Zdanavičius +370 614 66550

