
1"
"

2019 METŲ  LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KROSO ČEMPIONATO III ETAPO 
2019 METŲ LIETUVOS  AUTOMOBILIŲ   KROSO  VAIKŲ ČEMPIONAO III ETAPO 

2019 LIETUVOS REGIONŲ AUTOMOBILIŲ KROSO TAURĖS III ETAPO 
 

PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI     
 

SKYRIAI : 
 
1. Programa 
2. Varžybų pavadinimas 
3. Varžybų organizatorius 
4. Oficialūs asmenys 
5. Varžybų vykdymas 
6. Pagrindinės sąlygos 
7. Patikrinimai 
8. Rezultatai 
9. Prizai ir taurės 
10. Kita informacija 
 

1. PROGRAMA 
 

2019-07-04 Taisyklių platinimas ir paraiškų priėmimo pradžia 
2019-07-13 Paraiškų priėmimo pabaiga su nustatytu startiniu mokesčiu 
2019-07-18 12:00 val. Paraiškų priėmimo pabaiga su padidintu startiniu mokesčiu ir neatsiuntus 
paraiškos iki šios datos, dalyvis netenka teisės dalyvauti laisvosiose treniruotėse ir 
chronometruojamame važiavime 
 
 
2019-07-21 (Sekmadienis) 
 
07:00-08:30   Administracinis patikrinimas  
07:30-08:50   Techninis patikrinimas  
08:50              Pirmas SKK posėdis 
09:00 – 10:00 Laisvos treniruotės 
10:15              Vairuotojų susirinkimas starto zonoje 
10:20 – 11:20 Chronometruojami važiavimai (visoms lygoms) 
11:20              Antras SKK posėdis 
11:30              Varžybų atidarymas 
12:00               I kvalifikacinis važiavimas 
                        Trečias SKK posėdis - 15 min. po paskutinio kvalifikacinio važiavimo 
                        Ketvirtas SKK posėdis – 15 min. po paskutinio finalinio važiavimo. 
 
 
Apdovanojimų ceremonija – 30 min. po ketvirto SKK posėdžio. 
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2. VARŽYBŲ PAVADINIMAS 
 
2.1. Automobilių sporto klubas Všį “Ekrosas”organizuoja 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato III 
etapo ir 2019 m.  Lietuvos automobilių kroso vaikų čempionato III etapo, 2019 m. Lietuvos regionų automobilių 
kroso regionų taurės III etapo varžybas. Šios varžybos bus vykdomi laikantis FIA, Lietuvos Automobilių Sporto 
kodekso bei visų jų priedų, 2019 m. Lietuvos automobilių kroso čempionato ir 2019m. Pagrindinių taisyklių ir 
Reglamento, bendrųjų Lietuvos automobilių sporto oficialių varžybų pravedimo sąlygų, bei šių varžybų 
papildomų nuostatų bei kitų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 
   
3. VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS 
 
3.1 Organizacinis komitetas 
Organizacinio komiteto pirmininkas:                           Egidijus Česnelis                           +370 647 70406 
Organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas:      Aurimas Bungarda                         +370 636 45525 
    Organizacinio komiteto nariai:   
Svajūnas Petrovičius                                                                                                           +370 610 21693 
Karolis Petrovičius                                                                                                              +370 63017290 
Virginijus Štaras                                                           Vidiškių kaimo seniūnas               +370 687 70036 
        
Organizatorius:    
Všį „Ekrosas” 
Adresas:  
Linininkų g.14, Upytė, Panevėžio r. 
Tel.: +370 647 70406  
E-paštas:  liuuts@gmail.com  
 
Organizatoriaus teisių perleidėjas: 
Lietuvos automobilių sporto federacija     
Adresas: 
Savanorių 56, LT44210 Kaunas, Lietuva 
Tel./fax.:  +370 (37) 350026    
Mob.:  +370 615 46710 
E-paštas: lasf@lasf.lt  
 
4. Oficialūs asmenys 
 
Varžybų direktorius                       Egidijus Česnelis 
SKK Pirmininkas                 Šarūnas Liesis 
Komisaras                                      Leonas Videikis 
Komisaras                                      Remigijus Bilevičius 
Varžybų vadovas                 Algirdas Bilevičius  
Varžybų vadovo pavaduotojas       Donatas Liesis                                                          
Varžybų sekretorius                 Artūras Šileikis         
Varžybų laikininkas                       Martyna Bilevičiūtė 
Tech. komisijos pirmininkas          Saulius Stanaitis  
Trasos saugumo viršininkas           Stasys Aukštkalnis 
Med. tarnybos viršininkas    BP 
Teisėjas ryšiams su dalyviais         Romualdas Mažuolis                                                      
Teisėjai:    
                 Starto fakto                         Tomas Grigonis 
                 finišo fakto                            Vidmantas Dailidė 
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      falstarto                 BP 
BP – bus paskelbta vėliau   
 
 
5. Oficiali varžybų lenta 
 
Oficiali varžybų lenta yra dalyvių parke ant varžybų valdymo posto šalia starto zonos. 
 
6. PAGRINDINĖS SĄLYGOS 
 
6.1. Varžybų statusas ir dalyvių klasės 
 
Lietuvos automobilių kroso čempionato III etapas 
Dalyvių klasės: 1000 Junior, Super 1600, 2000 Super, Open 4500,  B 1600, Buggy RWD  
Lietuvos automobilių kroso vaikų čempionao III etapas 
Dalyvių klasės: Mini Buggy 
Lietuvos regionų automobilių kroso taurės III etapas 
Dalyvių klasės: 1600, 2000, Buggy RWD, 2000 RWD 
 
 
6.2. Duomenys apie trasą 
 
Adresas: Šventupės k. Ukmergės r. 
Ilgis:                                         1050 m 
Plotis starto vietoje:                 14,5 m 
Maksimalus plotis:                 12,0 m 
Minimalus plotis:                 10,0 m 
Danga:                                        100 proc. molis, žvyringas gruntas 
Kaip ją pasiekti:  11 km.  nuo Ukmergės  link  Utenos.  
 
6.3. Paraiškos 
 
6.2.1. Kiekvienas norintis dalyvauti varžybose turi organizatoriui nusiųsti tvarkingai užpildytą 
nustatytos formos Dalyvio paraišką adresu: e-paštu: liuuts@gmail.com ir užpildyti elektroninę 
registracijos forma https://forms.gle/qEACkrHSEDQPG1p6A 
6.2.2. Jokie taisymai paraiškoje negalimi, išskyrus atvejį kai pareiškėjas iki techninės komisijos 
patikrinimo pradžios, gali pakeisti deklaruotą paraiškoje nurodytą automobilį į kitą, tačiau tame 
pačiame divizione. 
6.2.3. Vienų varžybų metu  sportininkas gali važiuoti tik vienu automobiliu ir tik viename divizione, 
išskyrus atvejus kai vienų varžybų metu vyksta skirtingų čempionatų ar taurės varžybos. 
6.2.4. Organizacinis komitetas tik suderinęs su LASF Kroso komitetu ir paaiškinęs atmetimo motyvus, 
gali atmesti pareiškėjų ar sportininkų paraiškas dalyvauti daugiaetapio čempionato atskirame etape. 
6.2.5.  Maksimalus viename divizione startuojančių automobilių skaičius neribojamas. 
6.2.6. Pasirašydamas paraišką, dalyvis ir visa jo komanda pasižada laikytis Lietuvos Automobilių 
Sporto Kodekso, taip pat visų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 
6.2.7. Pasirašydamas paraišką, dalyvis ir pareiškėjas sutinka, kad aukščiausia ir galutinė instancija 
sprendžianti ginčus automobilių sporte yra LASF Apeliacinis teismas. 
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6.2.8. Paraiškoje būtina nurodyti pareiškėjo (komandos) atstovo vardą, pavardę (atstovas privalo būti 
įtrauktas į pareiškėjo licenciją), kuris vienintelis iš pareiškėjo komandos turės teisę tose varžybose 
paduoti protestą ir atstovauti komandos sportininkų interesus. Vienos komandos sportininkai, 
paraiškoje privalo nurodyti tą patį pareiškėjo atstovą. 
 
6.4. Startiniai mokesčiai 
 
6.4.1.Startiniai mokesčiai 
 
• atsiuntus paraišką iki 2019-07-13 (imtinai) 
Lietuvos čempionatas  80,00 Eur 
Vaikų čempionatas      15,00 Eur 
Regionų taurė              50,00 Eur. 
• atsiuntus paraišką iki 2019-07-18 iki 12:00 va. ar pateikus varžybų dieną  
Lietuvos čempionatas 100,00 Eur 
Regionų taurė              60,00 Eur. 
 
6.4.2. Startinis mokestis mokamas  
Všį „Ekrosas“, Linininkų g.14, Upytė , LT- 38294, įm.kodas  303248730, Panevėžio r. AB SEB bankas 
Panevėžio filialas, banko kodas 70440 ,  a/s LT52 7044 0600 0794 8894   
Komandinis mokestis: nėra. 
Dalyvių parko mokestis: nėra 
 
6.4.3. Dalyvio paraiška bus laikoma patvirtinta tik tuo atveju, kai pilnai sumokamas startinis mokestis 
arba pateikiamas tai patvirtinantis mokėjimo kvitas. Jei startinis mokestis nesumokėtas, lenktynininkas 
negali dalyvauti varžybose. 
6.4.4. Dalyvių startiniai mokesčiai gali būti grąžinti šiais atvejais: 
a) kandidatams, kurių paraiškos nebuvo priimtos; 
b) jei varžybos neįvyksta; 
c) jei lenktynininkas iki sekretoriato darbo pradžios perspėja, kad negalės dalyvauti varžybose, 
Organizatoriaus sprendimu galima (arba ne) grąžinti dalį arba pilną startinį mokestį. 
 
7. PATIKRINIMAI 
 
7.1. Dokumentų patikrinimas 
 
7.1.1. Sportininkai asmeniškai turi atvykti į dokumentų tikrinimą, kuris vyks Versmės trasoje, 
sekretoriate, 2019-07-21 nuo 06:00-07:30 val. regionų taurės dalyviai 2019-07-21 nuo 06:30-07:30 
7.1.2. Patikrinimo metu privaloma pateikti: originalią pasirašytą dalyvio paraišką su pareiškėjo 
antspaudu bei reikalingais parašais, sportininko LASF ar kitos ASF išduotą C, D, E, M kategorijos ar 
tarptautinę licenciją. 
7.1.3. Išskyrus atvejus, žinomus varžybų vadovui, tie sportininkai, kurie neatvyks į dokumentų 
patikrinimą paskirtu laiku, varžybose dalyvauti negalės. 
7.1.4. Užsiregistravęs varžybose, kiekvienas sportininkas turi teisę gauti  leidimus dviem 
autotransporto priemonėms (vežantis sportinį automobilį ir tech. aptarnavimo automobilis) patekti į 
dalyvių parką.  
7.1.5. Užsiregistravęs varžybose, kiekvienas sportininkas gauna penkias raudonos spalvos lipnias 
juosteles, kurios skirtos jam ir keturiems jį lydintiems asmenims (pareiškėjas, mechanikai ir t.t) Jas 
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privaloma užsidėti ant rankos riešo ir nešioti visų varžybų metu. Neturintys juostelių sportininkai ir jų 
atstovai nebus įleidžiami į starto zoną, o taip pat į dalyvių parką. 
 
 
 
7.2. Techninis patikrinimas 
 
7.2.1. Kiekvienas varžybose dalyvaujantis automobilis turi praeiti techninį patikrinimą, į kurį pristato 
vairuotojas arba jo įgaliotas asmuo. Techninis patikrinimas vyks 2019-07-21d. (sekmadienį) nuo 
06:30 iki 07:50 val. regionų taurės dalyviai 2019-07-21d. nuo 06:30 iki 07:50 Versmės trasoje, tam 
skirtoje vietoje. Bet kurią mašiną pavėlavus pristatyti į techninį tikrinimą, lenktynininkui gali būti 
neleista startuoti. 
7.2.2. Organizatorius, suderinęs su varžybų vadovu, atskirais atvejais gali pratęsti techninį patikrinimą 
vėluojančiam dalyviui. Už tai sportininkas gali būti nubaustas pinigine bauda nurodyta LASK 12 
straipsnyje. 
7.2.3 Sportininkų ekipiruotė, sportinio automobilio techninis pasas privalo būti pateikta kartu su 
automobiliu per techninį patikrinimą. 
7.2.4 Automobiliui bus leidžiama startuoti tik tuo atveju, kai jis atitiks techninius reikalavimus. 
7.2.5 Papildoma techninė apžiūra gali būti surengta bet kuriuo varžybų metu bet kuriam dalyviui. 
 
7.3 VARŽYBŲ VYKDYMAS 
 
7.3.1. Saugumas. 
Kiekvienas sportininkas važiavimo metu privalo vilkėti reikalavimus atitinkančią ekipiruotę, bei 
tinkamai prisisegti saugos diržus. Išlipus trasoje iš sustojusio  automobilio, leidžiama šalmą nusiimti, 
tik pasitraukus į saugią vietą. 
7.3.2. Vairuotojų susirinkimas 
Vairuotojų susirinkimas vyks prieš oficialias chronometruojamas treniruotes norodytu programoje 
laiku. Vairuotojai, kurie yra prileisti dalyvauti varžybose, asmeniškai privalo dalyvauti susirinkime. 
7.3.3. Varžybų vadovas, suderinęs su SKK ir organizatoriais, gali keisti varžybų eigą. 
 
8. REZULTATAI. PROTESTAI. APELIACIJOS 
 
8.1. Rezultatai 
Rezultatai bus skelbiami varžybų oficialioje informacinėje lentoje ir sekretoriate po kiekvieno 
važiavimo. 
Galutiniai rezultatai bus skelbiami 30 min. po IV SKK posėdžio. 
 
8.2. Protestai 
8.2.1. Visi protestai raštu pateikiami varžybų vadovui vadovaujantis LASK 13 straipsniu, kartu 
pridedant 60,00 EUR mokestį. 
8.2.2. Jeigu, remiantis protestu, būtinas detalus automobilio agregatų ardymas (proteste privalo būti 
nurodyti konkretūs agregatai), protesto nagrinėjimui varžybų vadovas sudaro komisiją iš oficialių 
asmenų, protestą padavusių ir sportininko, prieš kurį paduotas protestas, atstovų. Protesto teikėjas 
sumoka užstatą: 
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8.3. Apeliacijos 
Pareiškėjai turi teisę apeliuoti, kaip apibūdinta LASK 15 straipsnyje. Apeliacinis mokestis – 1000,00 
Eur. 
 
9. PRIZAI IR TAURĖS 
 
Prizų įteikimas vyks prie varžybų valdymo centro – 30 minučių po paskutinio SKK posėdžio. Varžybų 
nugalėtojai ir prizininkai privalo asmeniškai dalyvauti varžybų uždaryme, vilkėdami tvarkingą sportinę 
aprangą. Sportininkai užėmę savo klasėje I-III vietas apdovanojami varžybų organizatoriaus įsteigtomis 
taurėmis, neatsižvelgiant į savo šalies čempionato įskaitą. I-III vietos komandos prizininkės 
apdovanojamos varžybų organizatoriaus įsteigtimis taurėmis. 
Preliminarūs prizininkų apdovanojimai organizatorių sprendimu gali būti vykdomi po kiekvieno 
finalinio važiavimo, apie tai pranešus per dalyvių susirinkimą. 

10. KITA INFORMACIJA 
 
10.1. Varžybų atidarymas. 
Visi sportininkai varžybų atidaryme privalo dalyvauti su sportiniais automobiliais ir apvažiuoti varžybų 
atidarymo garbės ratą. 
10.2. Teisėjas ryšiams su dalyviais. 
Teisėjas ryšiams su dalyviais bus atpažįstamas iš oranžinės (geltonos) liemenės su užrašu ant nugaros 
„Competitor Realations Officer“ arba „Teisėjas ryšiams su dalyviais“. Jo darbo planas bus paskelbtas 
Oficialioje varžybų lentoje. 
10.3. Kiekvienas sportininkas atsakingas už tai, kad sportinio automobilio stovėjimo zonoje dalyvių 
parke turės nuosavą 6 kg. gesintuvą Už šio punkto nevykdymą - bauda 60,00 Eur. 
10.4.  Kiekvienas sportininkas atsakingas už tai, kad sportinio automobilio stovėjimo vietoje dalyvių 
parke, po automobiliu būtų naudojamas tepalo nepraleidžiantis paklotas (minimalus dydis 4x5 m.m.). 
Už šio punkto nevykdymą bauda – 60,   Eur. 
10.5. Galiojančių LASF DJ (D junior) ir EJ (E junior) licencijų turėtojai, LASF pažymėjimus turintys 
LASF administracijos darbuotojai, Tarybos nariai, rėmėjai, senjorai pateikę galiojantį LASF 
pažymėjimą (plastikinę kortelę) su asmens fotografija, gali nemokamai patekti į varžybas.  

 
Parengė: 
VšĮ „Ekrosas“  direktorius                                                   Egidijus Česnelis 
 

SUDERINTA LASF‘e  

LASF generalinis sekretorius  
2019-07-04 

LASF kroso komiteto 
pirmininkas Valdas Stankūnas 

 

 
 

  

 

 


