LIETUVOS AUTOMOBILIŲ GREITUMINIO SLALOMO IR KALNŲ LENKTYNIŲ
ČEMPIONATO III ETAPAS
GREITUMINIO SLALOMO „M. ŠALČIAUS SPORTO KLUBO TAURĖ“ VARŢYBOS

P A P I L D O M I N U O S T A T A I
2016 m. geguţės 15 d.
Kazlų Rūda
I. BENDRA INFORMACIJA





APIBRĖŢIMAS
Lietuvos automobilių GSKL čempionato III etapas, tai oficialios nacionalinės, B lygos, automobilių sporto
varţybos, vykdomos vadovaujantis:
Lietuvos Automobilių Sporto Kodeksu /toliau tekste - LASK/;
Lietuvos automobilių sporto varţybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis;
2016 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir kalnų lenktynių čempionato reglamentu ir taisyklėmis;



Varţybų organizavimo sutartimi Nr. VOS 2016/

1.1.




1.2.

PROGRAMA PARAIŠKOS
Paraiškos priimamos e-paštu: miniziedas@gmail.com iki 2016.05.12 d. 17 val.
REGISTRACIJA, SUSIPAŢINIMAS SU TRASA, TRENIRUOTĖS, ĮSKAITINIAI VAŢIAVIMAI
Vieta – Kazlų Rūda
Data – 2016 m. geguţės 15 d.
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3.1.

;

Šiais papildomais nuostatais.
Kartu bus vykdomos, C lygos, greituminio slalomo M. Šalčiaus sporto klubo taurė varţybos.
Vieta – Kazlų Rūda
Data – 2016 m. geguţės 15 d.
Organizatorius: Kauno M.Šalčiaus sporto klubas, į/k 293044950, adresas Gėlių rato g. 7-3, Kaunas, tel. nr.
869818012
OFICIALŪS ASMENYS
Varţybų komisaras
Gintautas Firantas (868686161)
Varţybų vadovas
Remigijus Venys (869818012)
Vyr. sekretorius
Artūras Šileikis (861328703)
Varţybų tech. komisaras
Algirdas Gricius (868744947)
Trasos saugos komisaras
Remigijus Venys (869818012)
Laikininkas
Vytautas Eidukevičius (862016119)

Registracija ir preliminarus vaţiavimo grafikas:
Iki 2000 ir FWD klasė: registracija nuo 09.00 val. Tech. komisija nuo 09.00 val. vaţiavimai nuo 10 val.
Virš 3000 ir RWD klasė registracija nuo 10.00 val. Tech. komisija nuo 10.00 val. vaţiavimai nuo 11.30
val.
3000+ Laisva (GSKLČ dalyviai) , 4WD, klasės registracija nuo 11.00 val. tech. komisija nuo 11.00 val.,
vaţiavimai nuo 13.00 val.
Visi dalyviai privalo laikytis varţybų grafiko.
MŠ Taurės Laisvos klasės dalyviai registruojasi varţybų eigoje, vaţiavimai, pasibaigus kitų klasių
vaţiavimams.
Preliminarių rezultatų paskelbimas 20 min. po paskutinio dalyvio finišo.
Oficialių rezultatų paskelbimas 30 min. po preliminarių rezultatų paskelbimo.
II. VARŢYBŲ CHARAKTERISTIKA
Kiekvienam dalyviui skiriama du – trys treniruočių vaţiavimai ir trys įskaitiniai vaţiavimai. Galutiniu
varţybų rezultatu tampa visų vaţiavimų rezultatų suma. Laikas matuojamas elektronine įranga.

Danga: asfaltas/betonas. Finišas iš eigos.
Prieš varţybų startą ir po finišo visi automobiliai turi būti pastatyti į priešstartinę zoną (uţdarą parką). Tarp
vaţiavimų uţdaras parkas nevykdomas.
Zonose, paţymėtose ţenklais, iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val.
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IV. DALYVIAI. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS. APRANGA.
Dalyvauti Lietuvos automobilių GSKL čempionato įkaitoje gali visi sportininkai, turintys LASF arba kitos
šalies ASF išduotą D, DJ , E arba M kategorijos vairuotojo licenciją.
M. Šalčiaus sporto klubo taurės varţybose galima dalyvauti turint metinę arba vienkartinę M
kategorijos licenciją. Registracijos metu, pateikus reikalingus dokumentus, bus galima įsigyti LASF
vienkartines M kategorijos licencijas galiojančias tik varţybų dieną.
GSKLČ automobiliai skirstomi į klases vadovaujantis 2016 m. Lietuvos automobilių greituminio slalomo ir
kalnų lenktynių reglamentu ir taisyklėmis, bei jų priedais.
M. Šalčiaus taurės varţybose automobiliai skirstomi į klases: FVD, RWD, 4 WD, Laisva. MŠ Taurės
Laisvoje klasėje galima dalyvauti , tik sudalyvavus GSKLČ arba M.Š. taurės varţybų bet kurioje
kitoje klasėje.
Varikliu su priverstiniu oro padavimu (mechaniniais kompresoriais / turbokompresoriais ir t.t.) variklio
darbinis tūris dauginamas iš koeficiento 1,7, dyzeliniams – 1.5.
Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, tačiau, jei jie sumontuoti, privalo atitikti LASF „Reikalavimus
saugos rėmams D kategorijos varţybose“.
Dalyviai vaţiavimų metu privalo dėvėti be išorinių paţeidimų šalmą – nebūtinai homologuotą, skirtą
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automobilių sportui; apranga turi būti pilnai uţdengianti kūną ir galūnes – ilgos kelnės, viršutinė aprangos
dalis - ilgomis rankovėmis, uţdara avalynė. Rekomenduojami drabuţiai iš medvilnės ar vilnos bei kitų
nedegių medţiagų, nerekomenduojami sintetinio audinio drabuţiai..
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V. PARAIŠKOS
Teisingai uţpildyta dalyvio paraiška privalo pasiekti Organizatorių ne vėliau, kaip 2016.05.12 d. 17 val.
Dalyviai privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus:
vairuotojo paţymėjimą;
ASF išduotą vairuotojo licenciją;
transporto priemonės registracijos liudijimą;
galiojantį automobilio techninės apţiūrą patvirtinantį dokumentą (neprivalomas turintiems LASF išduotą
sportinį tech. pasą);
asmenims, neturintiems 18 metų – tėvų sutikimą.
Vienkartinei M kategorijos vairuotojo licencijoms gauti pateikiami šie dokumentai:
Vairuotojo paţymėjimas (jei turimas) arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
Notaro patvirtintas tėvų sutikimas (jei asmuo neturi 18 metų);
Asmens sveikatos patikrinimo paţyma;
Automobilių sporto varţybose galiojantį draudimo nuo nelaimingų atsitikimų polisą.
VI. STARTINIAI ĮNAŠAI
Startinis įnašas, uţsiregistravus iki 2016.05.12 d. 17 val - 30 €., registruojantis vėliau ir varţybų vietoje – 40
€. Neturintiems licencijos administracinės komisijos metu išduodama LASF vienkartinė M kategorijos
licencija, kurios kaina – 3 €. Komandos startinis mokestis 15€.
M. Šalčiaus sporto klubo taurės varţybų startinis įnašas, uţsiregistravus iki 2016.05.12 d. 17 val. – 20 €.
Registruojantis vėliau ir varţybų vietoje 30 €..
M.Šalčiaus sporto klubo taurės Laisvos klasės startinis mokestis -15 €
Startinis įnašas mokamas pavedimu (turėti mokėjimo kopiją) arba varţybų vietoje.

7. Mokant pavedimu:
8. Gavėjas
Kauno M.Šalčiaus sporto klubas
9. Įmonės kodas
293044950
10. Bankas
AB SEB bankas Banko kodas - 70440
11. Gavėjo a/s
LT78 7044 0600 0692 0905
12. Mokėjimo paskirtis: GSKLČ ir (arba) GSL dalyvio Vardas Pavardė startinis mokestis.
VII. BAUDOS
 kūgelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudţiamas 5 baudos sekundėmis (b.s.),








„gesinimo zonos“ neįvykdymas - 15 b.s.,
„falš“ startas – 10 b.s. ;
nesustojimas prie „STOP“ ţenklo – baudţiama komisarų sprendimu.
vaţiavimo ne pagal schemą atveju – skaičiuojamas blogiausias rezultatas toje klasėje + 10 b.s.;
iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val. (piniginė arba laiko bauda Komisaro sprendimu);
iš uţdaro parko galima išvaţiuoti, tik gavus Sporto komisaro leidimą (piniginė bauda arba šalinimas iš
varţybų Komisaro sprendimu).
uţsiregistravusių dalyvių nepranešimas apie nedalyvavimą lenktynėse bauda 15 € .
Visi dalyviai registracijos metu turi susimokėti 5eur „Švaros ir tvarkos“ depozitą.
Visos šiukšlės turi būti išsiveţamos. Organizatoriai dalyvius gali aprūpinti šiukšlių krepšiais.
Varţyboms pasibaigus, dalyviai privalo pristatyti savo vietą organizatoriams ir depozitas bus grąţintas. Jeigu
vieta nesutvarkoma ar šiukšlės paliekamos maišuose „Pitlane“ zonoje ar jos prieigose, o ne išsiveţamos, depozitas
nėra grąţinamas.
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VIII. APDOVANOJIMAS
Dalyviai, uţėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami taurėmis. Galimi rėmėjų prizai.
Komandos, uţėmusios 1-3 vietas, apdovanojamos taurėmis.
Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.
Taurės varţybų įskaitos dalyviai apdovanojami taurėmis, galimi rėmėjų prizai.

Suderinta:
LASF generalinė sekretorė
Renata Burbulienė
__________________
Kitų sporto šakų komiteto pirmininkas
Gintautas Firantas ___________________

