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1. ORGANIZACIJA 
 

1.1. Varžybų vieta:  Šakių r. sav., Šakių sen., Aržuolupių k.17A (Valiulių tvenkinys) 
1.2. Varžybų data: 2018-03-10  
1.3. Varžybų organizatorius: VšĮ „MOTORSPORT LT“, Šakių rajono savivaldybės jaunimo 
kūrybos ir sporto centras, Šakių kultūros centras 
1.4. Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais varžybų nuostatais 
1.5. Organizatoriaus adresas ir kontaktinė informacija: L. Giros g. 4, LT-71121, Šakiai 
El. paštas: autokrosas@autokrosas.lt    
Tel. nr. +370 699 60090 
Dalyvių išankstinė registracija: https://goo.gl/forms/wUUJGHmnxus3lv7O2 
Maksimalus bendras dalyvių skaičius: 90. 
  

 
2. OFICIAL ŪS ASMENYS 

 Varžybų vadovas   Valdas Stankūnas 
 Varžybų sekretorius  Aušra Stankūnaitė 
 Varžybų laikininkas                         Ramūnas Vaitkūnas   
 Trasos saugumo viršininkas  Edvydas Vitkauskas  
 Teisėjas ryšiams su dalyviais  Gintautas Adomaitis 
 Starto teisėjas                                      Marius Vitkaitis 
                       Finišo teisėjas               Egidijus Visockis 
 Atsakingas už gamtos apsaugą Raimundas Mureika  
 

3. PROGRAMA 
 
 2018-03-10 

08:00-09:00 Dalyvių registracija 
 08:10-09:20 Techninis patikrinimas priešstartinėje zonoje, laisvos treniruotės 
 09:30  Vairuotojų susirinkimas prie sekretoriato  
 09:45  Varžybų atidarymas 
 10:00  Važiavimų pradžia 
                         

4. DALYVI Ų KLASĖS. STARTINIAI NUMERIAI. STARTINIAI ĮNAŠAI 
4.1. Dalyvių klasės: 
  
„FWD” - priekiniais ratais varomi automobiliai, padangos be dyglių.   
„RWD” - galiniais ratais varomi automobiliai, padangos be dyglių. 
„AWD“  - visais ratais varomi lengvieji automobiliai, padangos be dyglių. 
„2WD+” - viena ašimi varomi automobiliai, padangos su ,,SPORT” dygliais. 
,,AWD+”  - visais ratais varomi lengvieji automobiliai, padangos su ,,SPORT” dygliais 
„LAISVA” - lengvieji automobiliai be apribojimų, padangos be apribojimų.  
 
Dalyvių amžius nuo 18 metų. 
Tas pats dalyvis gali startuoti skirtingose automobili ų klasėse, jei atitinka nuostatų reikalavimus. 
4.2. Startinius numerius suteikia organizatorius pagal dalyvio registracijos laiką. 



 

 

4.3. Startiniai numeriai turi būti pritvirtinti ant dešinių durelių stiklo iš vidaus (jei stiklas 
tamsintas – pritvirtintas tvirtai iš išorės). Už tai yra atsakingas kiekvienas vairuotojas asmeniškai. 
4.4. Dalyvio startinis įnašas – 30,00 Eur, už papildomą dalyvio klasę – 20,00 Eur. 
 

5. VARŽYB Ų VYKDYMAS 
5.1  Varžybų dalyviams bus skirtas laikas laisvoms treniruotėms. Vairuotojas gali atsisakyti 

laisvų treniruočių arba netenka į jas teisės, jei jis pavėlavo atvykti iki jų pabaigos. 
5.2  Automobilių klasių dalyviams bus skirti nemažiau kaip 2  kvalifikaciniai važiavimai 
5.3  Pirmam kvalifikaciniam važiavimui starto lentelė bus sudaroma pagal paraiškų padavimo 

laiką (pirma paraiška – 1-a st. pozicija, antra paraiška – 2-a st. pozicija ir t.t.) 
5.4 Antram kvalifikaciniam važiavimui starto lentelė bus sudaroma pagal pirmo kvalifikacinio 

važiavimo rezultatus ir t.t. 
5.5 Rezultatai finaliniam važiavimui skaičiuojamas sumuojant kvalifikacinių važiavimų laikus. Į 

finalinį važiavimą klasėje patenka 5 dalyviai, turintys geriausią laiką po kvalifikacinių 
važiavimų. 

5.6 Ratų skaičius laisvoms treniruotėms, kvalifikaciniams ir finaliniams važiavimams bus 
paskelbtas dalyvių susirinkimo metu. 

 
6. SAUGUMO REIKALAVIMAI DALYVIAMS. ATSAKOMYB Ė 

6.1. Varžybose dalyvauti draudžiama apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių ar 
stimuliuojančių medžiagų. 

6.2. Varžybų dalyviams šalmai yra privalomi. (Auto, moto saugos šalmai) 
6.3. Varžybų metu vairuotojas privalo: būti prisisegęs saugos diržais, įjungti artimų šviesų 

žibintus. 
6.4. Varžybų metu automobilyje gali būti tik vairuotojas (keleiviai draudžiami). 
6.5. Dalyvių parke draudžiamas važiavimas didesniu nei 5 km/val. greičiu, bandymai, 

apsisukimai su rankiniu stabdžiu ir kiti manevrai, galintys sukelti pavojų dalyviams, 
žiūrovams – pirmas kartas, bauda 20,00 Eur. Antras kartas, šalinimas iš varžybų. 

6.6. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos varžybų dalyviai patyrė treniruočių ir 
varžybų metu. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė varžybų metu tenka 
tiesioginiam kaltininkui. 
 

7. APDOVANOJIMAI 

7.1. VIETA: Prie sekretoriato 
7.2. LAIKAS: 30 min. po paskutinio finalinio važiavimo.  
Dalyviai, užėmę I-III vietas apdovanojami taurėmis, medaliais. Galimi rėmėjų prizai  

 

 Nuostatų patvirtinimas: 

VšĮ „MOTORSPORT LT“ direktorius                            Valdas Stankūnas 

 


