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SUPPLEMNTRY REGULATIONS 2014 
ENGLISH LITHUANIA 

 
4. STANDARD REGULATIONS 
 
CHAPTERS: 
4.1. PROGRAM 
4.2. ORGANISATION:   
4.3. GENERAL CONDITIONS:   
4.4. ADMINISTRATIVE CHECKING:  
4.5. RUNNING OF THE EVENT:  
4.6. PARC FERME / RESULTS / PROTESTS:  
4.7.  PRIZES AND CUPS:  
4.8.  OTHER INFORMATION: 

 
 
4.1. PROGRAM 
 (2014-04-18)     
Publication of regulations and acceptance of entries 
 (2014-05-23)        
Closing date for entries at normal fees 
 (2014-05-28)     
 Closing date for entries at increased fees 
 
 
 
 
 
Saturday 
 
11:30 – 15.00 Secretariat opens - 

Scrutineering 
  
16:00 Stewards' 1

st
 meeting 

17:00 Drivers briefing 
18:00 Free practice (4 laps) 
19:00 Break 
19:30 Free practice (4 laps) 
 20.30 Drivers draw starting grid 

1
st
 Heat / 

 21:00                                         Stewards’ 2
nd

 meeting  
  

 
Sunday 
  
09:00 1st Heat begins 
11.00 2

nd
  Heat begins 

13.00 Drivers' Presentation or 
Autograph session 

14.00 3
rd

 Heat begins 
10 min. after last 3

rd
 Heat Stewards' 3

rd
 meeting  

16:00 Finals 
After each Final Podium (place) 
10 min. after last Final Stewards' 4

th
 meeting 

 
Prize giving 

4.    STANDARTINĖS TAISYKLĖS 

SKIRSNIAI 
4.1. PROGRAMA 
4.2. ORGANIZAVIMAS 
4.3. BENDROSIOS SĄLYGOS 
4.4. ADMINISTRACINĖ KOMISIJA 
4.5. VARŽYBŲ EIGA 
4.6. UŽDATAS PARKAS (PARC FERME) / REZULTATAI / 
PROTESTAI 
4.7. PRIZAI IR TAURĖS 
4.8. KITA INFORMACIJA 

4.1. PROGRAMA 
 (2014-04-18) 
Taisyklių publikavimas ir įtraukimas į lenktynių dalyvių  
sąrašą 
(2014-05-23)  
Galutinė varžybų dalyvių įtraukimo į sąrašą už nominalų 
mokestį data  
 (2014-05-28)  
Galutinė varžybų dalyvių įtraukimo į sąrašą už padidintą 
mokestį data 

Šeštadienis 
   
11:30 – 15.00 Atsidaro sekretoriatas – techninis 
patikrinimas 

16:00 1 teisėjų susirinkimas 
17:00 Vairuotojų instruktažas 
18:00 Nemokami bandomieji važiavimai (4 ratai) 
19:00 Pertrauka 
19:30 Nemokami bandomieji važiavimai (4 ratai) 
20:30:00 Vairuotojų starto vietos numerio burtų traukimas 1-am 
kvalif. važiavimui / 
21:00   2 teisėjų susirinkimas 
 
Sekmadienis  

09:00   1 kvalif. važiavimo pradžia 
11:00    2 kvalif. važiavimo pradžia                  
13:00    Vairuotojų prisistatymui ar autografų dalinimui 
skirtas laikas                 
14:00    3 kvalif. važiavimo pradžia                 
10 min. po pask. 3 kvalif. važiavimo   3 teisėjų susirinkimas 
16:00   Finalai                 
Po kiekvieno finalo                
Apdovanojimų pakyla (prizinių vietų nominavimas) 
 
10 min. po paskutinio finalo   4 teisėjų susirinkimas   
Prizų įteikimas.  
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4.2.  ORGANISATION 
4.2.1 The car sport club “Vilkyčiai” will organise an 
event counting towards the Rallycross Challenge Europe 
in accordance with the Code, the 2012 FIA Regulations 
for Rallycross, and these Regulations. 
 
 
 
 
4.2.2 Organising Committee: 
Car sport club „Vilkyčiai“  
Address : Minijos g. 27, Vilkyčiai Šilutės r. Lietuvas 
Tel. nr . +37069933916, +37069939290 
Faks. +37044176840,  el. p. kazimierasask@vilkyciai.lt 
 
Lithuanian LASF  
Adress: Draugystės g. 19 LT-5123 Kaunas 
Tel. +37061546710 fax: +37037350106, el p. lasf@lasf.lt 
 
4.2.3 Officials: 
 

  
4.2. ORGANIZAVIMAS 

4.2.1. (Organizuojantis klubas) turi suorganizuoti 
„Rallycross Challenge Europe“ renginį pagal Kodeksą, 
2012 metų FIA ralio-kroso taisykles ir šias Taisykles  

 
 
4.2.2. Organizacinis komitetas 
Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“ 
Addresas : Minijos g. 27, Vilkyčiai Šilutės r. Lietuvas 
Tel. nr . +37069933916, +37069939290 
Faks. +37044176840,  el. p. kazimierasask@vilkyciai.lt 
 
Lietuvos automobilių sporto federacija LASF 
Adresas: Draugystės g. 19 LT-5123 Kaunas 
Tel. +37061546710 fax: +37037350106, el p. lasf@lasf.lt 

 
 

 
FUNCTIONS / FUNCIJA  

 
NAME / VARDAS  

 
NATIONALITY / ŠALIS  

 
Chief Steward / Teisėjas  

 
Wlodek Szaniawski 

Polish  

 
Stewards / Teisėjas 

 
Edgar Maišelis 

Latvia 

 
Stewards  / Teisėjas 

 
Šarūnas Liesis 

Lithuania 

 
Clerk of the Course / Varžybų 
vadovas 

 
Remigijus Bilevičius 

Lithuania 

 
Secretary to the Stewards / Teisėjų 
sekretorius 

 
Gediminas Vainauskas 

Lithuania 

 
Assistant Clerk of the Course / 
Varžybų vadovo asistentas 

 
Algirdas Bilevičius 

Lithuania 

 
Secretary of the meeting / 
Susirinkimo vyriausias sekretorius 

 
Artūras Šileikis 

Lithuania 

 
Chief Scrutineer / Vyriausiasis tech. 
komisijos pareigūnas 

 
Saulius Stanaitis 

Lithuania 

 
Chief Timekeeper / Vyriausiasis 
laikininkas 

 
Edita Aleksandravičiūtė 

Lithuania 

 
Safety Officer / Saugos pareigūnas 

 
Romualdas Mažuolis 

Lithuania 

 
Chief Medical Officer / Vyriausiasis 
medicinos specialistas 

 
Violeta Giedraitienė 

Lithuania 

 
Drivers' Liaison Officer / Ryšiu su 
vairuotojais palaikymo pareigūnas 

 
Giedrė Dailidytė 

Lithuania 

mailto:kazimierasask@vilkyciai.lt
mailto:lasf@lasf.lt
mailto:kazimierasask@vilkyciai.lt
mailto:lasf@lasf.lt
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Drivers' Liaison Officer /  Ryšiu su 
vairuotojais palaikymo pareigūnas 

 
Laura Gudaitytė 

Lithuania 

 
Press Officer / Atstovas 

 
Agnė Subačiūtė 

Lithuania 

 
Judges of fact: start line / Fakto 
teisėjai 

 
Alfredas Lionikas 

Lithuania 

 
False starts / Prieslaikinių fakto 
teisėjas 

 
Igoris Ivoška 

Lithuania 

 
False starts / Prieslaikinių fakto 
teisėjas 

 
Tomas Gronis 

Lithuania 

 
Joker Lap / Joker Lap rato teisėjas 

 
Aurimas Budėjus 

Lithuania 

 
Finish / Finišo linijos teisėjas  

 
Vidmantas Dailidė 

Lithuania 

 
4.2.4 Official notice board:    
The oficial notice board will be located  in the -start area.  

 
4.3. GENERAL CONDITIONS 
 
4.3.1 This Event will count towards: 

- The (2014) Rallycross Challenge Europe, 
 
4.3.2 DESCRIPTION OF THE CIRCUIT 
 
Place: Šilutės r. Vilkyciai track  
Telephone: +37069933916, +37069939290 
Length: 850m  
Width of Start: 14,m  
Maximum width: 12metres 
Minimum width:  10 metres  
Composition: 45% gravel and  55% tarmac)  
Location: 25 km. from Klaipėda and  23 km from Šilutė, 
Kebelių vilage.  
 
 
 
 
 
 
4.3.3 ELIGIBLE VEHICLES 
4.3.3.1The Rallycross Challenge Europe is open to 
vehicles of FIA Divisions SuperCars, TouringCars and 
Super1600 as specified in Appendix J (Article 279) to the 
current International Sporting Code. Unless there is an 
indication to the contrary on the homologation form, 
excluding certain evolutions, Group A and N cars are 
permitted, during a further period of six years following 
the expiry of their homologation, to participate in 
international Rallycross Events on the following 
conditions: 
- that the FIA homologation papers are produced at 

 

4.2.4. Oficiali skelbimų lenta: prie START‘O 

4.3. BENDROSIOS SĄLYGOS 

4.3.1. Šis Renginys turi būti organizuojamas pagal: 
-  (METAI) „Rallycross Challenge Europe“ varžybas, 
 

4.3.2.  

VARŽYBŲ TRASOS APRAŠYMAS  
 
Vieta: Šilutės r. Vilkyčiai  
Telefono numeris: +37069933916, 
+37069939290 
Ilgis: (850m) 
Starto zonos plotis: (14, m)  
Maksimalus plotis: (12m)  
Minimalus plotis: (10 m)  
Trasos dangos sudėtis: 
 (45 % žvyro ir 55. % degutbetonio)  
Vieta: 
 25 km nuo Klaipėdos ir 23 km nuo Šilitės, 
Kebelių kaimas. 
 

4.3.3. TINKAMI AUTOMOBILIAI 
4.3.3.1 „Rallycross Challenge Europe“ renginys yra 
atviras šių FIA divizionų automobiliams „SuperCars“, 
„TouringCars“ ir „Super1600“, kaip nurodyta galiojančio 
Tarptautinio automobilių sporto kodekso J priede (279 
straipsnyje). Jeigu nenurodyta kitaip atitinkamoje 
aprobavimo dokumentų formoje, išskyrus tam tikrus 
modelius, Grupės A ir automobiliai tarptautinėse ralio-
kroso varžybose gali dalyvauti 6 metus iki jų 
aprobavimo dokumento galiojimo pabaigos, esant 
šioms sąlygoms: 
- aprobavimo dokumentai yra FIA administracinės ir 



             

4 
 

Supplementary Regulations – ASK „Vilkyčiai“  
 

administrative checking and scrutineering; 
- that the cars are in conformity with the Technical 

Regulations (Appendix J) valid at the date of the 
expiry of their homologation and are in a sound 
condition to participate, at the discretion of the 
Scrutineers; 

- that the size of the turbo restrictors and the minimum 
weight are those currently valid. 

SuperCars: Touring cars homologated in Group A/N and 
conforming to Appendix J - Group A (Articles 251 to 
255); the modifications listed in Appendix J (Articles 
279.2 and 279.3) are permitted. Cars must be rigidly 
closed non-convertible models. 
 
TouringCars: Group A/N touring cars with rear-wheel 
drive and a normally aspirated engine, and conforming to 
Appendix J - Group A (Articles 251 to 255); the 
modifications listed in Appendix J (Articles 279.2 and 
279.3) are permitted. Cars must be rigidly closed non-
convertible models. The maximum cylinder capacity 
authorised is 2000 cc. 
 
 
Super1600: Touring cars with front-wheel drive and a 
normally aspirated engine, homologated in Group A/N 
and conforming to Appendix J - Group A (Articles 251 to 
255); the modifications listed in Appendix J 
(Articles 279.2 and 279.3) are permitted. Cars must be 
rigidly closed non-convertible models. The maximum 
cylinder capacity authorised is 1600 cc.  
4.3.3.2 Each car must be accompanied by a FIA 
Technical Passport or one that is issued by his own ASN. 
The FIA Technical passport is obtained by each 
competitor from his ASN, which will authenticate it, and it 
must be presented at scrutineering for each Event. 
 
4.3.4 ELIGIBLE COMPETITORS 
Any person or body holding an International Competitor's 
Licence valid for the Event is eligible. 
 
4.3.5. ENTRY FORMS – ENTRIES 
 
4.3.5.1 Anybody wishing to take part in the Event must 
send the attached entry form duly completed to the 
secretariat at www.rcchallenge.eu before: 

 1
st 

 closing  date of entries : €  300  

2 
st 

 closing date of entries : €  400 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.5.2. Competitors must have approval from their ASN 
in accordance with Article 70 of the Code. 

techninės komisijos patikrinti; 
- automobiliai turi atitikti technines taisykles, 
galiojusias jų aprobavimo dokumento galiojimo 
pabaigos metu (J priedas) ir būti tvarkingi, remiantis 
techninės komisijos nuomone; 
- automobilių turbo ribotuvai ir 
minimalus svoris atitinka šiuo metu galiojančius 
reikalavimus. 
„SuperCars“: A / N grupėje aprobuoti ir J priedą dėl 
reikalavimų A grupei (251–255 str.) atitinkantys 
turistiniai automobiliai; leistinos modifikacijos pateiktos J 
priede (279.2–279.3 str.). Automobiliai privalo būti tvirtai 
uždaryti, be nukeliamo stogo (įskaitant stogo angas su 
sklende). 
„TouringCars“: A / N grupėje aprobuoti turistiniai 
automobiliai, turintys pavarą su galiniais varomaisiais 
ratais, įprastai aspiruojamu varikliu ir atitinkantys J 
priede pateikiamus A grupei keliamus reikalavimus 
(251–255 str.); leistinos modifikacijos pateiktos J priede 
(279.2–279.3 str.). Automobiliai privalo būti tvirtai 
uždaryti, be nukeliamo stogo (įskaitant stogo angas su 
sklende). Maksimali leistina cilindrų galia yra 2000 cm

3
. 

„Super1600“: A / N grupėje aprobuoti turistiniai 
automobiliai, turintys pavarą su priekiniais varomaisiais 
ratais, įprastai aspiruojamu varikliu ir atitinkantys J priede 
pateikiamus A grupei keliamus reikalavimus (251–255 
str.); leistinos modifikacijos pateiktos J priede (279.2–
279.3 str.). Automobiliai privalo būti tvirtai uždaryti, be 
nukeliamo stogo (įskaitant stogo angas su sklende). 
Maksimali leistina cilindrų galia yra 1600 cm

3
. 

4.3.3.2. Kiekvienas automobilis turi turėti FIA ar jo ASN 
išduotą techninį pasą. Dalyviai FIA techninį pasą gauna 
iš savo ASN, kurios juos autentifikuoja; jį privalu pateikti 
per kiekvieną varžybų metu atliekamą techninį 
patikrinimą. 

4.3.4. TINKAMI VARŽYBŲ DALYVIAI 
Kiekvienas fizinis ar teisinis asmuo, turintis atitinkamoms 
varžyboms galiojančią tarptautinę varžybų dalyvio 
licenciją. 

4.3.5. PRAŠYMO ĮTRAUKTI Į VARŽYBŲ DALYVIŲ SĄRAŠĄ 
FORMA - DALYVIAI 

4.3.5.1. Kiekvienas, norintis dalyvauti varžybose, privalo 
atsiųsti tinkamai užpildytą pridedamą prašymo įtraukti į 
dalyvių sąrašą formą į sekretoriatą adresu: 
www.rcchallenge.eu iki  

Iki pirmo itraukimo pabaigos  : €  300  

  Iki antro įtraukimo pabaigos : €  400 

 

4.3.5.2. Pagal šio Kodekso 70 str., varžybų dalyviai privalo turėti 
savo ASN patvirtinimą. 

http://www.rcchallenge.eu/
http://www.rcchallenge.eu/
http://www.rcchallenge.eu/
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4.3.5.3. No amendments may be made to an entry, once 
submitted, except as provided for in these Regulations. 
However, the competitor may freely replace the car 
declared on the entry form with another from the same 
Division, up to the point of scrutineering. 
 
4.3.5.4. Except for support classes there will be only one 
driver per car, no driver may compete in more than one 
car at an Event, and no driver may compete in more than 
one race in one and the same meeting. 
 
4.3.5.5 The Organising Committee reserves the right to 
refuse the entry of a competitor or a driver, giving the 
reason for such refusal (Art 74 of the Code). 
 
4.3.5.6 The maximum number of starters for the 
Challenge will be 100 for the total of the three Divisions.  
 
4.3.5.7. By the very fact of signing the entry form, the 
competitor and all his team members agree to be bound 
by the prescriptions of these Regulations and of the 
Code. 
 
4.3.6. ENTRY FEES 
 
4.3.6.1 The entry fee will be € 300,-: 
 
4.3.6.2 No car will be allowed to start unless the entry 
fees have been paid in full. 
 
4.3.6.3 Additional fees may be payable by a competitor 
who refuses to carry the organiser's sponsor's 
advertising. 
 
4.3.6.4. Entry fees may be refunded only: 

a) to candidates who are not accepted, 
b) in the case of the Event not taking place, 

 
4.3.7. INSURANCE 
The promoter  of an event forming part of the series must 
procure that all competitors, their personnel and drivers 
are covered by third party insurance. The policy must 
comply with the national laws in force as well with the 
hoisting ASN’s requirements. Sight of the policy must be 
made available  to the competitors on demand. Third 
party insurance arranged by the organiser shall be in 
addition and without prejudice to any personal insurance 
policy held by a competitor or any participant in the event 
concerned. 
Drivers taking part in a Challenge event are not third 
parties with respect to one another. 

Organizer guarantees an insurance of civil 

responsibility towards third parties.  
 
 

4.3.5.3. Pateiktoje paraiškoje negali būti jokių pakeitimų, 
išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus. Tačiau 
varžybų dalyvis gali laisvai pakeisti paraiškoje nurodytą 
automobilį kitu iš to paties diviziono iki techninio 
patikrinimo pradžios. 

4.3.5.4.Išskyrus pagalbines klases (support classes), 
automobilyje gali būti tik vienas vairuotojas; vairuotojas 
negali varžytis daugiau nei viename automobilyje tose 
pačiose varžybose; ir vairuotojas negali varžytis daugiau 
nei vienose varžybose tuo pat metu. 

4.3.5.5. Organizacinis komitetas pasilieka sau teisę 
atsisakyti priimti varžybų dalyvio paraišką, pateikdama 
tokio atsisakymo priežastis (Kodekso 74 str.). 

4.3.5.6. Maksimalus „Challenge“ dalyvių skaičius yra 100 trijuose 
divizionuose. 

4.3.5.7. Pasirašius paraišą įtraukti į varžybų dalyvių 
sąrašą, pats dalyvis ir visa jo komanda sutinka laikytis 
Kodekso ir šių taisyklių nurodymų. 

4.3.6. DALYVIO MOKESČIAI 

4.3.6.1 Dalyvio mokestis yra 300 eurų:  

4.3.6.2. Iki galo nesumokėjus dalyvio mokesčio, nebus 
leista dalyvauti varžybose.  

4.3.6.3. Papildomi mokesčiai gali būti taikomi dalyviams, 
kurie atsisako vilkėti ar kitaip naudoti renginio 
organizuotojo rėmėjo reklamą. 

 

4.3.6.3. Dalyvio mokestis grąžinamas tik šiais atvejais: 
a) atmestiems kandidatams, 
b) neįvykus varžyboms, 

4.3.7. DRAUDIMAS 
Seriją sudarančių varžybų organizatorius privalo 
pasirūpinti, kad visi dalyviai, jų personalas ir vairuotojai 
būtų apdrausti trečiosios šalies draudimu. Šis draudimo 
polisas privalo atitikti galiojančią nacionalinę teisę, kaip ir 
renginį organizuojančios ASN reikalavimus. Dalyviams 
pageidaujant, turi būti suteikta prieiga prie šio draudimo 
poliso. Trečiosios šalies draudimas yra papildomas 
renginio organizatoriaus privalomas turėti draudimas, 
šalia varžybų ar renginio dalyvio turimo bendrosios 
civilinės atsakomybės draudimo. „Challenge“ varžybose 
dalyvaujantys dalyviai nėra trečiosios šalys vienas kito 
atžvilgiu. 

 

4.3.8. PAKEITIMAI – AIŠKINIMAS 
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4.3.8. AMENDMENTS – INTERPRETATION 
 
4.3.8.1 In accordance with Article 2.1 of the Code, no 
alterations shall be made to these Regulations after the 
opening date for entries, unless unanimous agreement is 
given by all competitors already entered, or by decision 
of the Stewards of the meeting for reasons of "force 
majeure" or safety. 
 
4.3.8.2 . Any further information will be announced to the 
competitors by dated and numbered bulletins which will 
be an integral part of these Regulations. These bulletins 
and all decisions will be posted on the Official Notice 
Board on yellow paper. 
 
4.3.8.3. Any bulletin concerning sporting matters must be 
signed by the Stewards of the meeting before being 
published. 
 
4.3.8.4. The Stewards of the meeting are empowered to 
take a decision on any case not covered by these 
Regulations. 
 
4.4. CHECKING 
 
4.4.1. ADMINISTRATIVE CHECKING 
 
4.4.1.1 The drivers must report to administrative 
checking, which will be held at Vilkyčiai track, race HQ. 
 
 
4.4.1.2 The check shall consist of an inspection of the 
documents, International Licence, ASN's authorisation 
where necessary, etc. 
 
4.4.1.3 Unless a waiver has been granted by the 
Stewards of the meeting, those competitors and drivers 
who fail to report to checking shall not be authorised to 
take part in practice and the race. 
 
 
4.4.2. SCRUTINEERING 
 
4.4.2.1 Any car taking part in the Event must be 
presented by the driver. Any car arriving after the close 
of scrutineering may be refused permission to start. 
The organiser may provide a special period for 
scrutineering cars of competitors who arrive after the 
close of scrutineering, and may apply financial penalties 
which must be specified in Article 17. 
 
4.4.2.2 No car will be allowed to start unless it complies 

with the current FIA Safety Regulations 
(Appendix J). 

 
4.4.2.3 Noise: for all cars, a limit of 100 dB is imposed, 
measured with a sound level meter set at "A" and 

4.3.8.1. Pagal Kodekso 66 str. po paraiškų priėmimo 
pradžios šioms taisyklės neturi būti daromi jokie 
pakeitimai, nebent visiems į sąrašą įtrauktiems 
dalyviams vieningai dėl to susitarus ar nusprendus 
teisėjų susirinkime dėl nenugalimos jėgos aplinkybių 
(force majeure) ar saugumo sumetimais. 

 
4.3.8.2. Visa kita informacija varžybų dalyviams bus 
skelbiama data ir numeriu pažymėtuose biuleteniuose, 
kurie bus laikomi šių taisyklių neatskiriama dalimi. Šie 
biuleteniai ir visi sprendimai bus skelbiami oficialioje 
skelbimų lentoje ant geltonos spalvos lapo. 

4.3.8.3. Visi su sporto reikalais susiję biuleteniai prieš jų 
paskelbimą privalo būti pasirašyti varžybų teisėjų. 

4.3.8.4. Varžybų teisėjai turi teisę priimti sprendimą dėl 
visų atvejų, kurie nereglamentuojami šiomis taisyklėmis. 

4.4. KOMISIJA 

4.4.1. ADMINISTRACINĖ KOMISIJA 

4.4.1.1. Vairuotojai privalo atsiskaityti administracinei komisijai, 

kuri patikrinimą atliks Vilkyčių trasa  

4.4.1.2. Patikrinimą turi sudaryti dokumentų, tarptautinės 
licencijos, ASN įgaliojimo, jeigu reikia, t. t. peržiūra. 

 

4.4.1.3. Jeigu varžybų teisėjai neišduoda teisių 
atsisakymo dokumento, varžybų dalyviams ir 
vairuotojams, kuriems nepavyko atsiskaityti 
administracinei komisijai, nebus leista dalyvauti 
bandomuosiuose važiavimuose ir varžybose. 

4.4.2. TECHNINĖ KOMISIJA 

4.4.2.1. Kiekvieną varžybose dalyvaujantį automobilį 
privalo atstovauti vairuotojas. Automobiliui atvažiavus po 
techninės komisijos darbo laiko gali būti neleista 
startuoti. 
Organizatorius gali skirti varžybų dalyviams, kurie atvyko 
po techninės komisijos darbo laiko, specialų laiką 
patikrinimui ir gali pritaikyti 17 straipsnyje nurodytas 
baudas. 

4.4.2.2. Jokiam automobiliui nebus leista startuoti, nebent jis 
atitinka dabartines FIA saugos taisykles (J priedas). 

4.4.2.3. Triukšmas: visiems automobiliams nustatoma 
100 dB riba; skleidžiamo triukšmo lygis matuojamas 
triukšmo lygio matuokliu, kuris nustatomas kaip „A“ ir  
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"SLOW", placed at an angle of 45° to and a distance of 
50 cm from the exhaust outlet, with the car's engine 
turning at 4500 revolutions per minute. (A carpet of 1.50 
m x 1.50 m minimum must be placed over the relevant 
area). 
 
4.4.3. COMPETITION NUMBERS AND ADVERTISING  
  
4.4.3.1 The entrant will provide his car with competition 
numbers, which must be affixed to his car in the positions 
stated below prior to scrutineering:  
 
4.4.3.2 Any advertising (in top of the door panel 
numbers) of the organizer within the supplementary 
regulations of the event is obligatory and may not be 
refused by the competitors/entrants.  
 
4.4.3.3 DOOR PANELS  
Two front door panels measuring 70 cm wide by 20 cm 
high including a 1 cm white surround. Each of these 
panels shall comprise a matt black competition number 
box which shall always be at the front of the panel. 
Numerals will be fluorescent yellow (PMS 803), 16 cm 
high and with a stroke width of 2 cm. The remainder of 
this door panel shall indicate the Division name and the 
RCE logo. 
Each panel shall be placed horizontally at the leading 
edge of each front door, with the number at the front. The 
top of the plate shall be between 12 cm and 15 cm below 
the lower limit of the window.  This space (70 x 12 cm) is 
reserved for the organizers advertising as mentioned in 
the supp. regulations of the event. 
4.4.3.4 No signage, other than the colour scheme of the 
car, shall be placed within 10 cm of these panels.  
 
 
4.4.3.5 SIDE WINDOWS  
On the lower part of the left and right rear side windows 
of the car, the national flag of the driver and the driver’s 
surname will displayed between 6 cm. and 10 cm. high. 
Two numbers for each rear side window which shall be 
20 cm high with a stroke width of 25 mm, coloured 
fluorescent orange (PMS 804), and may be reflective. 
These numbers shall be placed on the rear side windows 
in top of the driver surname.  
 
4.4.3.6 FRONT WINDOW 
At the top Right side (looking from inside the car) of the 
front window there shall be a fluorescent orange (PMS 
804) 14 cm high competition number on a clear 
background. This number may be reflective and must be 
visible from the front at eye high level. 
 
4.4.3.7 ROOF PANEL  
One matt white roof panel, 35 cm wide by 35 cm high, to 
be placed on the roof with the top towards the front of the 
car. A matt black competition number, 5 cm wide by 28 

„SLOW“, pastatomu 45 laipsnių kampu ir 50 cm atstumu 
nuo išmetimo vamzdžio, kai automobilio variklis rodo 
4500 apsukų per minutę. (Atitinkamoje zonoje privaloma 
patiesti mažiausiai 1,50 m x 1,50 m dydžio kilimą). 

(N.B.: jeigu nacionalinėmis taisyklėmis reikalauja 
triukšmo lygio riba yra mažesnė nei FIA, apie tai 
privaloma pranešti papildomose taisyklėse, apie kurias 
privaloma iš anksto pranešti visiems varžybų dalyviams). 

4.4.3. VARŽYBŲ DALYVIŲ NUMERIAI IR VIEŠINIMAS 

4.4.3.1. Varžybų dalyvis turi nurodytų numerius, kurie 
privalo būti pritvirtinti prie jo automobilio toliau 
nurodytose vietose dar iki techninio patikrinimo: 

4.4.3.2. Varžybų organizatoriaus viešinimas (durų 
plokštės su numeriu viršuje) papildomų taisyklių apimtyje 
yra privalomas ir varžybų dalyviai negali atsisakyti. 

4.4.3.3. DURŲ PLOKŠTĖS 
Dvi durų plokštės: 70 cm pločio ir 20 cm aukščio, 
įskaitant 1 cm storio baltą apvadą. Ant kiekvienos iš šių 
plokščių turi būti juoda matine spalva nupieštas langelis 
varžybų dalyvio numeriui ir jis visada turi būti plokštės 
priekyje. Skaičiai turi būti geltonos fluorescentinės 
spalvos (PMS 803), 16 cm aukščio ir 2 cm storio. 
Likusioje durų plokštės dalyje nurodomas diviziono 
pavadinimas ir RCE logotipas. 
Kiekviena plokštė įrengiama horizontaliai kiekvienų 
priekinių durų priekiniam kraštui su numeriu priekyje. 
Plokštės viršus turi būti tarp 12 cm ir 15 cm žemiau lango 
ribos. Ši erdvė (70 x 12 cm) rezervuojama varžybų 
organizatoriaus viešinimui, kaip numatyta varžybų 
papildomose taisyklėse. 

 
 
4.4.3.4. Jokių kitų ženklų nei automobilio spalviniai raštai negali 
būti 10 cm aplink šias plokštes. 

4.4.3.5. ŠONINIAI LANGAI 
Automobilio kairiojo ir dešiniojo galinio šoninio lango 
apatinėje dalyje turi būti rodoma 6–10 cm aukščio 
vairuotojo šalies vėliava ir vairuotojo pavardė. 
Galiniame šoniniame lange turi būti nurodomi 20 cm 
aukščio ir 25 mm pločio oranžinės fluorescentinės 
spalvos (PMS 804) du skaičiai, kurie gali atspindėti 
šviesą. Šie skaičiai turi būti rašomi galiniuose šoniniuose 
languose virš vairuotojo pavardės. 

4.4.3.6.  PRIEKINIS LANGAS 
Priekinio lango dešinės pusės viršuje (žiūrint iš 
automobilio vidaus) aiškiame fone, 14 cm aukščio 
varžybų dalyvio numeris turi būti oranžinės 
fluorescentinės spalvos (PMS 804). Šis numeris gali būti 
atspindintis šviesą ir privalo būti matomas žiūrint iš 
priekio akių lygyje. 
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cm high, will be displayed on this panel. 
 
4.4.4. Additional scrutineering may be carried out at any 
time during the Event. 
 
4.4.5 Homologation papers must be shown to the 
Scrutineer. 
 
4.4.6 Drivers' clothing (overalls, underwear, helmet, 
gloves etc.) must be presented together with the cars at 
scrutineering. 
 
4.4.7 Tyres 
4.4.7.1 A competitor may use only tyres that are supplied 
in the paddock of each Challenge event by the official 
tyre distributor of Avon. 
 
4.4.7.2 Tyres will be marked during the initial 
scrutineering procedure. In exceptional cases tyres may 
be marked at any moment during the event, but at the 
latest 60 minutes before the start of any Final. 
 
4.4.7.3 The number of tyres presented for registration by 
the scrutineers is limited to 6 for each event. These tyres 
cannot be transferred to another driver. 
 
4.4.7.4 Used tyres, marked for a driver’s own use in a 
previous Challenge event in the same year, may be used 
freely during the entire event. 
 
4.4.7.5 Wet-weather tyres are limited in number and can 
only be used when the “wet race”board is displayed by 
the Clerk of the Course. The number of tyres presented 
for registration by the Scrutineers is limited to 6 per driver 
for the first event in which he takes part. No extra wet-
weather tyres will be registered during the entire season, 
except in case of rain in a subsequent event. In such a 
case, each driver who used his wet-weather tyres in the 
subsequent event may register 4 more wet-weather 
tyres. These tyres cannot be transferred to another driver 
during the event. 
 
4.4.7.6 The use of pre-heating or heat retaining devices 
is prohibited. This applies to both wet weather an dry 
weather tyres. 
 
Only the following tyres are allowed to be used in 
Challenge events. These tyres must be purchased in the 
Paddock of each event at the official Avon tyre supplier. 
4.4.8 Fuel control 
The Fuel must comply with art. 252.9.1 of the FIA 
Annexe J. At any time during an Event, it must be 
possible for the scrutineers to take at least 3 litres of fuel 
as a sample. 
 
4.4.9 Engines 
The use of one (1) engine and two (2) turbos in each 

4.4.3.7.  STOGO PLOKŠTĖ 
Viena 35 cm pločio ir 35 cm aukščio baltos matinės 
spalvos stogo plokštė turi būti įrengta ant stogo taip, kad 
viršus būtų nukreiptas į automobilio priekį. Ant šios 
plokštės bus vaizduojamas 5 cm pločio ir 28 cm aukščio 
juodos matinės spalvos varžybų dalyvio numeris. 

4.4.4. Bet kuriuo varžybų metu gali būti atliktas papildomas 
techninis patikrinimas. 

4.4.5. Aprobavimo dokumentus būtina parodyti techninės 
komisijos nariui. 

4.4.6. Techninio patikrinimo metu kartu su automobiliu 
privalo būti pateikta ir vairuotojų apranga (kombinezonai, 
apatiniai drabužiai, šalmas, pirštinės, t. t.). 

4.4.7. Padangos 
4.4.7.1. Varžybų dalyvis gali naudoti tik kiekvienų 
„Challenge“ varžybų „Paddock“ zonoje esančias 
oficialaus padangų platintojo „Avon“ tiekiamas padangas. 

4.4.7.2. Padangos turi būti pažymėtos per pradinio 
techninio patikrinimo procedūrą. Išskirtiniais atvejais 
padangos gali būti pažymėtos bet kuriuo momentu 
varžybų metu, tačiau ne vėliau nei 60 minučių iki finalinio 
važiavimo pradžios. 

4.4.7.3. Techninės komisijos registruojamų padangų 
skaičius ribojamas iki 6 kiekvienoms varžyboms. Šios 
padangos negali būti perduodamos kitam vairuotojui. 

4.4.7.4. Tais pačiais metais ankstesnėse „Challenge“ 
varžybose naudotos vairuotojui priskirtos padangos gali 
būti laisvai naudojamos visų varžybų metu. 

4.4.7.5. Šlapios dangos padangų skaičius ribojamas ir 
jos gali būti naudojamos, tik kai varžybų vadovas rodo 
lentelę su užrašu „wet race“ (šlapia trasa). Techninei 
komisijai registruoti pateikiamų padangų skaičius 
ribojamas iki 6 vienam vairuotojui, dalyvaujančiam 
pirmose varžybose. Papildomos šlapiai kelio dangai 
skirtos padangos nebus registruojamos viso sezono 
metu, nebent tolesnių varžybų metu nusimato lietus. 
Tokiu atveju, kiekvienas vairuotojas, kuris tolesnėms 
varžyboms naudoja šlapiai kelio dangai skirtas 
padangas, gali užregistruoti dar 4 šlapiai kelio dangai 
skirtas padangas. Šių padangų perduoti kitam vairuotojui 
varžybų metu negalima. 

4.4.7.6. Draudžiama naudoti pašildymo ar šilumos 
palaikymo prietaisus. Tai taikoma šlapiai ir sausai dangai 
skirtoms padangoms. 

„Challenge“ varžyboms leidžiama naudoti tik šias 
padangas. Šios padangos privalo būti perkamos 
„Paddock“ zonoje iš oficialaus padangų tiekėjo „Avon“ 
kiekvienų varžybų metu. 
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event is permitted. Any breach of this rule will entail a 
drop of 8 places on the ranking obtained before the start 
of the Finals. 
 
 

V. 4.5. RUNNING OF THE EVENT 
 
12. 4.5.1 Each Competition will comprise practice sessions, 

3  qualifying Heats, and the (Semi)-Finals. 
 
4.5.2 Cars from different categories will run separately. 
The Joker Lap can be used in practice. A Driver who has 
failed to complete at least one lap in practice may be 
allowed to take part in the Competition at the discretion 
of the stewards. 
 
4.5.3 All Drivers in the subsequent race must be present 
in the pregrid area whilst the current grid is being 
assembled, in order to allow the organiser to bring 
forward such Drivers as necessary to complete the 
formation of the current race. 
 
4.5.4 If a Driver is not able to drive in his race he has to 
inform the Competitors’ liaison officer before the start of 
the first race of his category. The lack of information will 
be punished according Article 17. 
 
4.5.5 Qualifying Heats 
 
4.5.5.1 There will be 3  qualifying Heats with maximum 5 
cars starting abreast in each race over 4 laps. 
1st Heat: Starting positions in the races will be 
determined by a draw that will be carried out in the 
presence of at least one steward. 
2nd Heat: race starters determined according to the 
classification of the 1st Heat. 
3rd Heat: race starters determined according to the 
classification of the 2nd Heat. 
4th Heat: race starters determined according to the 
classification of the 3rd Heat. 
 
4.5.5.2 The highest qualified Driver may choose his 
starting place, then the second, the third, etc. 
 
 
4.5.5.3 The starting grid of each race should be 
organised on the same basis: each race with a least 5 
cars, except for the first two races which will be for the 
slowest (or, in the 1st Heat, the Drivers drawn as last in 
those races) Drivers. 
In the 1

st
  Heat, Drivers will start in the race according to 

the draw. 
From the 2

nd
  Heat, the starting grid will be determined as 

above, but using the result of the previous Heat instead 
of the drawn positions; the fastest 5 Drivers in the last 
race, the next 5 in the penultimate race, etc. 
If upon the composition of the first two races the total 

4.4.8. Kuro kontrolė 
Kuras privalo atitikti FIA nurodymų J priedo 252.9.1 str. 
Privalo būti suteikta galimybė techninės komisijos 
nariams bet kuriuo varžybų metu paimti mažiausiai 3 
litrų kuro mėginį. 

4.4.9. Varikliai 
Kiekvienoms varžyboms leidžiama naudoti vieną (1) 
variklį ir du (2) turbo kompresorius. Pažeidus šią 
taisyklę, dalyvis reitingų lentelėje nukrenta per 8 
pozicijas, skaičiuojant nuo iki finalinio važiavimo 
pradžios įgytos vietos. 

4.5. VARŽYBŲ EIGA 

4.5.1. Kiekvienas varžybas sudaro bandomieji 
važiavimai, 3 ar 4 kvalifikaciniai važiavimai ir 
(pusfinalio)-finaliniai važiavimai. 

4.5.2. Skirtingų klasių automobiliai važiuoja atskirai. 
Bandomųjų važiavimų metu gali būti naudojamas „Joker 
Lap“ ratas. Vairuotojui, kuriam nepavyko užbaigti nors 
vieno bandomojo važiavimo, teisėjų sprendimu gali būti 
leista dalyvauti varžybose. 

4.5.3. Visi tolesniųjų varžybų dalyviai privalo būti 
parengiamojo starto zonoje, kol suformuojamos starto 
zonos, siekiant leisti organizatoriui į priekį išleisti 
reikiamus vairuotojus ir suformuoti dabartinių varžybų 
dalyvių išsidėstymą. 

4.5.4. Jeigu vairuotojas negali dalyvauti savo 
pasirinktose varžybose, jis turi informuoti ryšių su 
vairuotojais palaikymo pareigūną iki pirmųjų savo klasės 
varžybų starto. Neinformavus, pagal 17 str. bus paskirta 
bauda. 

4.5.5. Kvalifikaciniai važiavimai 

4.5.5.1. Kiekvienose varžybose, važiuojant po 4 ratus, 
turi būti 3 ar 4 kvalifikaciniai važiavimai su daugiausiai 5 
greta važiuojančiais automobiliais. 
1 važiavimas: varžybų startinės vietos nustatomos 
traukiant burtus, kai dalyvauja mažiausiai vienas 
teisėjas. 
2 važiavimas: varžybų dalyvių starto vieta nustatoma 
pagal 1 važiavimo klasifikaciją. 
3 važiavimas: varžybų dalyvių starto vieta nustatoma 
pagal 2 važiavimo klasifikaciją.  
 
 
 
 
4 važiavimas: varžybų dalyvių starto vieta nustatoma 
pagal 3 važiavimo klasifikaciją. 
4.5.5.2.  Aukščiausioje pozicijoje klasifikuotas 
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number of cars remaining is between 6 and 9, there will 
be two races, as follows: 
9 cars: slowest (or last drawn) four in the first race, next 
five in the second race; 
8 cars: slowest (or last drawn) three in the first race, next 
five in the second race; 
7 cars: slowest (or last drawn) three in the first race, next 
four in the second race; 
6 cars: slowest (or last drawn) three in the first race, next 
three in the second race. 
 
4.5.5.4 All the qualifying heats will be timed and the 
fastest Driver in each heat will be awarded 1 point, the 
second fastest 2 points, and so on.  
 
4.5.5.5 After the first qualifying Heat, in the event of tied 
positions, precedence will be given according to their 
starting position in this Heat. 
For the second. the third and fourth qualifying Heats, in 
the event of tied positions , precedence will be given to 
the Driver(s) who had the best classification in the 
previous Heat. 
Those Drivers who did not finish the Heat will be credited 
by a total of points equivalent to the number of 
participating Drivers in this Heat plus one. 
Those Drivers who did not start the Heat will be credited 
by a total of points equivalent to the number of 
participating Drivers in this Heat plus two . 

Thos   Those Drivers who were excluded from the Heat will be 
credited by a total of points equivalent to the number of 
participating Drivers in this Heat plus three . 
After the qualifying Heats, there will be an intermediate 
classification according to each Driver’s total points 
scored in the 3 or 4 Heats. In the event of tied positions 
in the intermediate classification, precedence will be 
given to the Driver(s) who was the fastest in the last 
Heat. 
 
4.5.5.6 In each qualifying heat, one of the laps must be 
the Joker Lap. Those drivers who do not take this Joker 
Lap  will receive a time penalty of 30 seconds. In case of  
taking the Jokerlap more than once, the penalty will be 
decided by the Stewards. Two judges of fact will be 
appointed to note how many times the cars pass 
through. At the exit of the Joker lap, the cars on the main 
track have priority. 
 
 
 
 
 
4.5.5.7 
The classification after the 3 of 4 qualifying heats will 
result in the following championship points to be 
attributed: 
 
1

st
     16 points 

vairuotojas gali pasirinkti savo starto vietą, tada 
antrasis, trečiasis ir t. t. 

4.5.5.3. Kiekvienų varžybų starto zona turėtų būti 
organizuojama tuo pačių principu: vienose varžybose 
dalyvauja mažiausiai 5 automobiliai, išskyrus pirmose 
dvejose varžybose, kurios skirtos lėčiausiems (arba 
vairuotojams, kurie po burtų traukimo procedūros šiose 
varžybose turi važiuoti paskutiniai per 1 kvalifikacinį 
važiavimą). 
1 važiavimo metu vairuotojų starto pozicija atitinka burtų 
traukimo rezultatus. 
2 važiavimo metu starto vieta nustatoma jau naudojant 
ankstesnio važiavimo rezultatus; paskutinių varžybų 5 
greičiausi vairuotojai važiuoja pirmi priešpaskutinėse 
varžybose, t. t. Jeigu formuojant pirmas dvi varžybas 
bendras automobilių skaičius yra 6–9, bus rengiamos dvi 
varžybos: 
9 automobiliai: pirmųjų varžybų keturi lėčiausi dalyviai 
(ar ištraukti paskutiniais), kiti penki važiuoja per antras 
varžybas; 8 automobiliai: pirmųjų varžybų trys lėčiausi 
dalyviai (ar ištraukti paskutiniais), kiti penki važiuoja per 
antras varžybas; 7 automobiliai: pirmųjų varžybų trys 
lėčiausi dalyviai (ar ištraukti paskutiniais), kiti keturi 
važiuoja per antras varžybas; 6 automobiliai: pirmųjų 
varžybų trys lėčiausi dalyviai (ar ištraukti paskutiniais), 
kiti trys važiuoja per antras varžybas. 

4.5.5.4. Laikas matuojamas visų kvalifikacinių važiavimų 
metu ir pirmo važiavimo greičiausias vairuotojas gauna 1 
tašką, antro – 2 taškus ir t. t. 

4.5.5.5. Po pirmojo kvalifikacinio važiavimo, esant 
lygiosioms, pirmumas teikiamas pagal šio važiavimo 
starto padėtį. 
Antro, trečio ir ketvirto važiavimo metu, esant 
lygiosioms, pirmumas teikiamas vairuotojui(-ams), 
turėjusiam(-iems) aukštesnę klasifikaciją ankstesnio 
važiavimo metu. 
Iš vairuotojų, nebaigusių važiavimo, bus iš viso atimta 
tiek taškų, kiek važiavime dalyvaujančių vairuotojų plius 
vienas. 
Iš važiavime nestartavusių vairuotojų, bus iš viso atimta 
tiek taškų, kiek važiavime dalyvaujančių vairuotojų plius 
du. 
Iš nuo važiavimo nušalintų vairuotojų bus iš viso atimta 
tiek taškų, kiek važiavime dalyvaujančių vairuotojų plius 
trys. 
Po kvalifikacinių važiavimų tarpinė klasifikacija 
sudaroma pagal kiekvieno vairuotojo bendrą taškų 
skaičių, pelnytą per 3 ar 4 važiavimus. Tarpinėje 
klasifikacijoje nustačius lygiąsias, pirmumas teikiamas 
vairuotojui(-ams), kuris(-ie) bu greitesnis(-i) paskutinio 
važiavimo metu. 

4.5.5.6. Kiekvieno kvalifikacinio važiavimo metu vienas 
ratas privalo būti „Joker Lap“ ratas. Vairuotojai, 
nevažiuojantys šio „Joker Lap“ rato, gauna 30 baudos 
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2
nd

    15 points 
3

rd
     14 points 

4
th
     13 points 

5
th
     12 points 

6
th
     11 points 

7
th
     10 points 

Etc. 
 
4.6. SEMI-FINALS AND FINAL 
The Semi-Finals will be run over 6 laps, the Final over 7 
laps. There will be two Semi Finals and one Final. The 
16 best drivers from the qualifying Heats, qualify for the 
semi-finals; the  best 4 from each semi-final will qualify 
for the Final. The Semi Finals  will only be run if there are 
at least twelve (12) cars able to participate; if the semi-
finals are not run, the 8 best drivers will progress directly 
to the Final.  
Grids for the Finals will consist of 8 cars in three rows (3-
2-3). The highest qualified driver may choose his starting 
place, then the second, the third, etc. but only on the 
same line. 
In the Semi-Finals drivers placed 1

st
, 3

rd
, 5

th
, 7

th
, 9

th
, 11

th
, 

13
th
 and 15

th
 will take part in Semi-Final 1, drivers placed 

2
nd

, 4
th
, 6

th
, 8

th
, 10

th
, 12

th
, 14

th
 and 16

th
 will take part in 

Semi-Final 2. 
The disposition of the grids will be as shown in Drawing 
N° 2. 
 
- If a driver is unable to come to the grid for a 
(Semi)Final, his place will be taken by the best non-
qualified driver, who will take the last position on the grid, 
the others moving up one place on the grid. 
 
- In each Final, one of the laps must be the Joker Lap. 
Those drivers who do not take this Joker Lap, will be 
classified last in that Final. If this concerns more than 
one driver, they will be classified in the order of their 
respective positions on the starting grid. The penalty for 
drivers who take it more than once will be decided by the 
Stewards. At the exit of the Joker Lap, the cars on the 
main track have priority. 
 
 
 
 
 
 
 
In the Final the following points will be given: 
 
1

st
       16 points 

2
nd

      15 points 
3

rd
       14 points 

4
th
       13 points 

5
th
       12 points 

6
th
       11 points 

7
th
       10 points 

sekundžių. „Joker Lap“ ratu važiuojant daugiau nei 
kartą, dėl baudos sprendžia varžybų teisėjai. Du fakto 
teisėjai paskiriami žymėtis, kiek ratų automobiliai 
apvažiuoja. Automobiliai, važiuojantys pagrindine trasa, 
turi pirmumą išvažiuojančių iš „Joker Lap“ rato atžvilgiu. 

4.5.5.7. Klasifikacija po 3 iš 4 kvalifikacinių važiavimų lemia šiuos 
priskiriamus čempionato taškus: 

1 vieta 16 taškų  
2 vieta 15 taškų 
3 vieta 14 taškų 
4 vieta

 
 13 taškų 

5 vieta 12 taškų 
6 vieta 11 taškų 
7 vieta ir t.t. 

4.6. PUSFINALIAI IR FINALAS 
Pusfinalio važiavimą sudaro 6 ratai, o finalinį važiavimą 
sudaro daugiau nei 7 ratai. Varžybose turi būti du 
pusfinaliai ir vienas finalas. 
16 geriausių kvalifikacinių važiavimų vairuotojų tampa 
pusfinalių dalyviais; 4 greičiausi kiekvieno pusfinalio 
dalyviai toliau važiuoja finale. Pusfinaliuose bus 
važiuojama, jeigu susidaro mažiausiai dvylika (12) 
galinčių dalyvauti automobilių; jeigu pusfinaliai 
neorganizuojami, 8 greičiausi vairuotojai patenka iš karto 
į finalą. 
Finalui 8 automobiliai išdėstomi trimis eilėmis (3-2-3). 
Aukščiausią klasifikaciją turintis vairuotojas gali pasirinkti 
savo starto zoną, tada antrasis, trečiasis ir t. t., bet tik toje 
pat linijoje. 
Pusfinalio etape dalyvaujantys vairuotojai, kuriems 
suteikiamos šios vietos: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ir 15, 
dalyvauja 1 pusfinalyje, o vairuotojai, kuriems 
suteikiamos šios vietos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ir 16, 
dalyvauja 2 pusfinalyje. 
Automobiliai išdėstomi kaip parodyta brėžinyje Nr. 2. 

- Jeigu vairuotojas negali atvykti į pusfinalio / finalo starto 
zoną, jo vietą užima geriausias neklasifikuotas 
vairuotojas, kuriam paskiriama paskutinė starto vieta, o 
kiti pasislenka viena vieta aukštyn. 

- Kiekvieną finalinį važiavimą turi sudaryti vienas „Joker 
Lap“ ratas. „Joker Lap“ rato nevažiavę vairuotojai tame 
finale klasifikuojami paskutiniais. Jeigu tokių vairuotojų 
yra daugiau, jie klasifikuojami pagal starto zonoje 
buvusias jų atitinkamas pozicijas. Šį ratą nuvažiavus 
daugiau nei kartą, skiriama bauda priklauso nuo varžybų 
teisėjų. Automobiliai, važiuojantys pagrindine trasa, turi 
pirmumą išvažiuojančių iš „Joker Lap“ rato atžvilgiu. 

 

Finale pelnomų taškų skaičius: 

1 vieta 16 taškų  
2 vieta 15 taškų 
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8
th
         9 points 

 
 
In the Semi-Finals the following points will be given: 
5

th 
(fastest)        8 points 

5
th
 (2

nd
 fastest)  7 points 

6
th
 (fastest)        6 points 

6
th
 (2

nd
 fastest)  5 points 

Etc.   
 
In case there are less than 12 drivers qualified for the 
Semi Finals, there are no Semi Finals. Drivers classified 
9

th
 to 11

th
 will be allocated the same number of points as 

they received for the qualifying heats: 8, 7, 6 etc.  
 
 
4.7 GENERAL 
 
4.7.1  A starter is any driver having passed scrutineering 
and crossed the start line in practice under the power of 
his car's engine. 
 
4.7.2 Stopping the race: see Article 18 of the General 
Prescriptions of the Code. 
 
4.7.3 Should the end-of-race signal be displayed 
inadvertently or otherwise before the leading car 
completes the scheduled number of laps for that Heat, 
the Stewards may order that a re-run will take place.  
 
4.7.4 Should the end-of-race signal be inadvertently 
delayed, the final classification will be established 
according to the positions considered at the moment 
provided for in the Supplementary Regulations. 
 
4.7.5  Should it be necessary to stop the race in an 
emergency for safety reasons or because of a false start, 
this should be done by displaying the red flag at the 
start/finish line and at all marshals posts. This indicates 
that drivers must immediately cease racing and proceed 
slowly as directed by the marshals. The Clerk of the 
Course will decide which vehicles are allowed to take the 
restart, except in the conditions set out in 16.2.5 below.  
 
4.7.6  Re-runs will be permitted only: 
a)   when a red flag has been shown during a Heat; 
b)  when the end-of-race signal is displayed inadvertently 
or otherwise before the leading car completes the 
scheduled number of laps. In all cases only the 
participants in the previous start are entitled to participate 
in the re-run and must occupy the same place as for the 
previous start.  
In this case, any possible warnings or penalties will, 
however, apply for the re-run. 
 
If a Final is stopped by a red flag and subsequently 
restarted, any driver who started in the original Final, but 

3 vieta 14 taškų 
4 vieta

 
 13 taškų 

5 vieta 12 taškų 
6 vieta 11 taškų 
7 vieta 10 taškų  
8 vieta 9 taškų 

Pusfinaliuose pelnomų taškų skaičius: 
5 (greičiausi)   8 taškai 
5 (greičiausi 2 pusfinalyje) 7 taškai 
6 (greičiausias) 6 taškai 
6 (greičiausias 2 pusfinalyje) 5 taškai 
t. t. 

Jeigu pusfinalyje dalyvauja mažiau nei 12 vairuotojų, 
pusfinalio važiavimai neorganizuojami. 9–11 vietas 
užėmę vairuotojams skiriamas toks pat taškų skaičius 
kaip kvalifikacinių važiavimų metu: 8, 7, 6, t. t. 

4.7. BENDROJI DALIS 

4.7.1. Starto dalyvis – tai kiekvienas vairuotojas 
sėkmingai patikrintas techninės komisijos ir kirtęs starto 
liniją per bandomąjį važiavimą, naudojantis savo 
automobilio variklio galia. 

4.7.2. Varžybų sustabdymas: žr. Kodekso bendrųjų nurodymų 
18 straipsnį. 

4.7.3. Netyčia ar kaip kitaip parodžius varžybų 
pabaigos signalą dar iki pirmaujančiam automobiliui 
baigiant numatytą važiavimo ratų skaičių, teisėjai gali 
liepti pakartoti šį važiavimą. 

4.7.4. Netyčia uždelsus parodyti varžybų pabaigos 
signalą, klasifikacija finalui nustatoma pagal tuo metu 
esamas pozicijas, kaip numatyta papildomose taisyklėse. 

4.7.5. Jeigu dėl nelaimingo atsitikimo, saugumo 
sumetimais ar dėl priešlaikinio starto prireikia sustabdyti 
varžybas, tai atliekama ties starto / finišo linija ir visuose 
varžybų maršalų postuose rodant raudonos spalvos 
vėliavą. Taip parodoma, kad vairuotojai privalo 
nedelsdami nutraukti varžybas ir lėtai pajudėti maršalų 
rodoma kryptimi. Varžybų vadovas turi nuspręsti, 
kuriems automobiliams bus leista pakartoti važiavimus, 
išskyrus esant 16.2.5 str. minimoms sąlygoms. 

4.7.6. Pakartotinai važiuoti bus leista tik: 
a) jeigu raudona vėliava buvo parodyta kvalifikacinio važiavimo 
metu; 
b) netyčia ar kaip kitaip parodžius varžybų pabaigos 
signalą dar iki pirmaujančiam automobiliui baigiant 
numatytą važiavimo ratų skaičių. Visais atvejais 
pakartotinai važiuoti leidžiama tik prieš tai paskelbtų 
varžybų starto liniją kirtusiems dalyviams ir jie privalo 
užimti tas pačias pozicijas kaip ankstesnio starto metu. 
Šiuo atveju visi galimi įspėjimai ar baudos bus taikomi šiam 
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who is not able to start in the re-run, will be classified in 
front of any drivers who did not start at all. 
 
4.7.7 All other incidents will be treated as "force 
majeure". If a driver in a Heat deliberately causes a re-
run by crowding or obstruction, the driver concerned may 
be excluded, at the Stewards' discretion. 
 
 
4.7.8  Start 
The start procedure begins with the showing of the Letter 
“F” board. After this, the start will be given when the 
green light is switched on. 
There must be an electronic system for each start 
position and there must be a margin of 12 cm +/- 2 cm 
between the electronic system and the car. 
 
All results are determined using a timing system based 
on timing software and Mylaps timing hardware. The 
Timekeeping uses Mylaps TranX3 decoders with 
compatible loops and with the option of using a light 
beam as backup. 
 
To measure lap times, all vehicles must be equipped with 
one TranX260 transponder (direct- or battery- powered). 
The transponder must be installed on the front right-hand 
side of the car when the car is facing forward. Installation 
must comply with the accompanied instructions (not 
higher than 60 cm, vertically mounted, no metal or 
carbon between the transponder and the track, etc.). 
 The driver must procure his own transponder and is 
responsible for its correct working.  

 
The start will be given only after the system for detecting 
false starts has been initiated. 
 
4.7.9  False starts 
A false start will be declared if a car cross its starting line 
before the green light is switched on. 
The system for detecting false starts, which must 
obligatorily be switched on when the start procedure 
begins by showing the “F board”, will be backed up by a 
video control. Each starting line will be under the control 
of a camera positioned on high, perpendicular to the 
ground, so as to film the front of the cars situated on the 
same line. A light will be placed opposite and linked to 
the main green light. 
The pictures will be recorded, with the time overlaid, and 
may be viewed in slow motion. Judges for each row of 
the grid will be appointed to determine false starts in 
case of technical breakdown of the system.  
 
When a false start occurs, the starting light will be 
blocked automatically by the cell and a yellow light will 
begin to flash, accompanied by an audible warning 
signal, and the place of the driver who caused the false 
start must be indicated, clearly marked on a board visible 

pakartotiniam važiavimui. 

Jeigu finalinis važiavimas nutraukiamas raudona vėliava 
ir netrukus atnaujinamas, kiekvienas vairuotojas, kuris 
startavo finalo važiavime, tačiau negali startuoti 
pakartotiniame važiavime, klasifikuojamas priekyje tų 
vairuotojų, kurie iš viso nestartavo. 

4.7.7. Visi kiti nelaimingi atsitikimai bus laikomi force 
majeure aplinkybėmis. Jeigu vairuotojas per kvalifikacinį 
važiavimą sąmoningai sukelia pakartotinį važiavimą dėl 
grūsties ar kliūties susidarymo, teisėjai gali nuspręsti jį 
pašalinti. 

4.7.8. Startas 
Starto procedūra pradedama parodant lentelę su raide 
„F“. Po to, apie startą paskelbia užsideganti žalia šviesa. 
Kiekvienoje starto vietoje turi būti įrengta elektroninė 
sistema ir privalo būti 12 cm +/- 2 cm tarpas tarp 
elektroninės sistemos ir automobilio. 

Visi rezultatai nustatomi naudojant laikmačio sistemą, kuri 
paremta programine įranga ir „Mylaps“ laikmačio 
aparatine įranga. Laiko matavimui naudojami „Mylaps 
TranX3“ dekoderiai su suderintais lankais ir parinktimi 
funkcijos dubliavimui skirta šviesos spindulio parinktimi. 

Norint matuoti nuvažiuotų ratų laiką, visuose 
automobiliuose privalo būti įmontuotas „TranX260“ 
atsakiklis (maitinamas tiesiogiai ar elementu). Šis 
atsakiklis privalo būti įmontuotas automobilio priekyje, 
dešinėje, automobiliui stovint priekiu. Įrengiant privalu 
laikytis pridėtų instrukcijų (ne aukščiau nei 60 cm, 
montuoti vertikaliai, tarp atsakiklio ir trasos negali būti 
metalo ar anglies, t. t.). Vairuotojas privalo nusipirkti 
nuosavą atsakiklį ir yra atsakingas už jo tinkamą veikimą. 

Startas skelbiamas tik inicijavus priešlaikinio starto 
aptikimo sistemą. 

4.7.9. Priešlaikiniai startai 
Priešlaikinis startas skelbiamas, jeigu automobilis kerta 
starto liniją prieš užsidegant žaliai šviesai. 
Prasidėjus starto procedūrai, kai parodoma lentelė su 
raide „F“, priešlaikinio starto aptikimo sistema, kuri 
privalo būti įjungta, yra dubliuojama vaizdo kontrole. 
Kiekviena starto linija kontroliuojama vaizdo kamera, kuri 
įrengta aukštai, statmenai žemei, kad būtų galima 
nufilmuoti toje pačioje linijoje išrikiuotų automobilių 
priekius. Šviesa įrengiama priešais ir susiejama su 
pagrindine žalia šviesa. 
Vaizdai registruojami su laiko indikacija ir gali būti 
peržiūrimi sulėtintai. Sistemai techniškai sugedus, 
kiekvienos eilės starto zonos teisėjams bus paskirta 
nustatyti priešlaikinį startą. 

Įvykus priešlaikiniam startui, starto šviesa automatiškai 
blokuojama ir pradeda mirksėti geltona šviesa, kurią 
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for all drivers from the starting grid.  
 
When a false start occurs in a Heat, the driver concerned 
will be warned by means of a sign “3 secs.”  that a 3-
second penalty will be added to the time set in the Heat 
concerned and the starting procedure will begin again. 
During the same Heat, if the same driver makes a 
second false start he will be credited with 95 points for 
that Heat and not allowed to start. When a false start 
occurs in a Final, the driver, responsible of the false start 
will have to take the Jokerlap 2 times. If the same driver 
makes a second false start he will be excluded from that 
final, and will be classified before the non-starters. 
 
4.7.10 Accidents and technical failures 
If two or more cars retire in the same lap, they shall be 
classified in relation to each other according to the 
positions they were in when they last crossed the finish 
line, or according to their grid positions if it occurs on the 
first lap. 
 
4.7.11 Flag signals 
Flag signals must be in conformity with Appendix H to 
the Code, with the following exceptions: the yellow flag 
shall be shown at one post only, immediately before the 
accident / obstacle. One yellow flag shall be waved 
during 2 laps for the same incident. Two yellow flags 
shall be waived if the incident is on the racing line. Once 
the flag has been shown, drivers may not overtake until 
they have completely passed the incident for which it is 
shown, there being no green flag in this situation. Red 
flag, black and white flag, black flag: the decision to show 
these three flags is normally at the discretion of the Clerk 
of the Course. 
 
The black and white flag will be shown together with the 
starting number. Showing of the black and white flag 
means that the driver whose number is shown will be 
under investigation. 
The black flag will be shown during two (2) laps together 
with a panel showing the starting number. If a black flag 
is shown in a heat, the driver has to go immediately to 
the paddock; in a final, he has to go to the Parc Fermé or 
such other place as specified in the supplementary 
regulations. 
The reason for the decision to use the black and white 
and/or the black flag must be confirmed to the driver in 
writing by the Clerk of the Course. 
 
4.8 PENALTIES 
The following list of examples is not exhaustive. The 
Stewards of the meeting have overall authority 
concerning the penalties imposed. 
 

palydi garsinis signalas; priešlaikinį startą sukėlusio 
vairuotojo vieta privalo būti nurodyta, aiškiai pažymėta 
lentoje, kuri turi būti matoma visiems vairuotojams iš 
starto zonos. 

Priešlaikiniam startui įvykus per kvalifikacinį važiavimą, 
susijęs vairuotojas įspėjamas ženklu su užrašu „3 secs.“ 
(tai reiškia 3 sekundžių bauda bus pridėta prie šio 
važiavimo laiko) ir iš naujo pradedama starto procedūra. 
Jeigu to paties kvalifikacinio važiavimo metu tas pats 
vairuotojas sukelia dar vieną priešlaikinį startą, iš jo 
atimami 95 taškai už tą važiavimą ir neleidžiama 
startuoti. Finalinio važiavimo metu nutikus priešlaikiniam 
startui, už jį atsakingas vairuotojas turi du kartus važiuoti 
„Joker Lap“ ratą. Jeigu tas pats vairuotojas sukelia antrą 
priešlaikinį startą, jis pašalinamas iš to finalo ir 
klasifikuojamas iš viso nestartavusiųjų priekyje. 

4.7.10. Nelaimingi atsitikimai ir techniniai gedimai 
Jeigu tame pačiame rate pasitraukia du ir daugiau 
automobilių, jie turi būti klasifikuojami vienas kito 
atžvilgiu pagal užimamą vietą, kai jie paskutinį kartą kirto 
finišo liniją ar pagal jų vietą starto zonoje, jeigu tai 
nutinka jau pirmame rate. 

4.7.11. Signalinė vėliavos 
Signalinės vėliavos privalo atitikti Kodekso H priedą su 
šiomis išimtimis: geltona vėliava parodoma tik viename 
poste, iš karto prieš nelaimingo atsitikimo / kliūties vietą. 
Dėl to paties įvykio viena geltona vėliava mojuojama 2 
ratus. Dviejomis geltonomis vėliavomis mojuojama, jeigu 
įvykis įvyko trasos ribose. Parodžius šią vėliavą, 
vairuotojai negali lenkti, kol nepravažiavo įvykio vietos; 
šioje situacijoje žalia vėliava nemojuojama. Raudona 
vėliava, juoda ir balta vėliava, juoda vėliava: paprastai, 
dėl šių vėliavų parodymo sprendžia varžybų vadovas. 

Juoda ir balta vėliava turi būti rodoma kartu su dalyvio 
numeriu. Tai reiškia, kad dalyvis su nurodymu numeriu 
yra tiriamas. 
Juoda vėliava turi būti rodoma du (2) ratus, kartu su 
dalyvio numeriu. Jeigu juoda vėliava ir numeris parodomi 
kvalifikacinio važiavimo metu, šis vairuotojas privalo 
nedelsdamas važiuoti į „Paddock“ zoną; jeigu ji  
parodoma finalinio važiavimo metu, vairuotojas privalo 
važiuoti į uždarą parką (Parc Fermé) ar kitą panašią 
vietą, kaip nurodyta papildomose taisyklėse. Varžybų 
vadovo sprendimo naudoti juodą ir baltą ir (arba) juodą 
vėliavą priežastys privalo būti raštu nurodytos 
vairuotojui. 

4.8. BAUDOS 
Šis pavyzdinis sąrašas nėra baigtinis. Teisėjai turi visą 
teisę skirti baudas. 
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INFRINGEMENT 
 

PENALTY 
PAŽEIDIMAS BAUDA 

01 Entry of a car not 
admitted under 
Article 4 of the 
Regulations 

Start refused 01 Dalyvavimas su 
netinkamu automobiliu 
pagal taisyklių 4 
straipsnį 

Neleidžiama startuoti 

02 Absence of valid 
licences 

Start refused 02 Galiojančių licencijų 
nebuvimas 

Neleidžiama startuoti 

03 Absence of the 
ASN's permission 
on the entry form 
(where applicable) 

Start refused 03 ASN leidimo 
nebuvimas teikiant 
paraišką (jeigu tinka) 

Neleidžiama startuoti 

04 Failure to pay entry 
fees (where 
applicable) 
 

Start refused 04 Nesumokėtas dalyvio 
mokestis (jeigu tinka) 

Neleidžiama startuoti 

06 Vehicles failing to 
conform to the 
Safety measures  

Decision of the 
Stewards 
 

06 Automobiliai neatitinka 
saugos reikalavimų 

Teisėjų sprendimas 
 
 
 
 

07 Reporting late to the 
starting grid of the 
Heat, if the Clerk of 
the Course deems 
that this hinders the 
running of the Event 

Exclusion from the Heat 07 Pavėlavimas į 
kvalifikacinio važiavimo 
starto zoną, jei varžybų 
vadovas tai laiko 
varžybų trukdymu 

Pašalinimas iš kvalifikacinio 
važiavimo 

08 Lack of Reporting 
the non starting 
before the start of 
his/her Division 

Decision of the 
Stewards 

08 Pavėlavimas 
informuoti apie 
nestartavimą prieš 
startą savo divizione 

Teisėjų sprendimas 

09 Absence of the 
identification marks 
affixed by the 
Scrutineers  

Exclusion from the 
meeting 

09 Techninės komisijos 
tvirtinamų 
identifikacijos ženklų 
neturėjimas 

Pašalinimas iš susitikimo 

10 Moving the track 
markers or driving 
outside the circuit in 
order to gain time 
 
Using not-
registered tyres 

Exclusion from the Heat 
 
 
Classified last in that 
heat or final  

10 Trasos žymeklių 
paslinkimas ar 
išvažiavimas už trasos 
ribų, norint įgauti laiko 
persvarą 
Neregistruotų padangų 
naudojimas 

Pašalinimas iš 
kvalifikacinio važiavimo 
 
Vairuotojas 
klasifikuojamas paskutinis 
tame važiavime ar finale 

11 First false start: 
- in a Heat 
- in a Final 

  
Second false start 
for the same driver: 
- in a Heat 
 -  in a Final 

 
3 seconds 
2 x Jokerlap 
 
 
Exclusion from that 
Heat 
Classified last in that 
Final (before the non 
starters) 

11 Pirmas priešlaikinis startas: 
- per kvalifikacinį 
važiavimą 
- per finalinį važiavimą 
To paties vairuotojo antras 
priešlaikinis startas: 
- per kvalifikacinį 
važiavimą 
- per finalinį važiavimą 
 
 

 
3 baudos sekundės 
 2 x „Joker Lap“ ratas 
 
Pašalinimas iš to 
kvalifikacinio važiavimo 
Vairuotojas klasifikuojamas 
paskutinis tame finale 
(priekyje iš viso 
nestartavusiųjų) 
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12 Failure to respect 
instructions given 
by the flag signals 

Decision of the 
Stewards 
 

12 Signalinėmis 
vėliavomis duodamų 
instrukcijų nepaisymas 

Teisėjų sprendimas 

13 Driver failing to 
conform to the 
safety measures 

Decision of the 
Stewards 

13 Vairuotojo saugos 
priemonių nepaisymas  

Teisėjų sprendimas 

14 Any tampering with 
or attempt to 
tamper with the 
identification marks 

Exclusion from the 
meeting 
 

14 Klastojimas ar 
bandymas klastoti 
identifikacijos 
ženklus 

Pašalinimas iš susitikimo 

15 Infringement of the 
"Parc Fermé" rules 

Decision of the 
Stewards 

15 Uždaro parko (Parc Fermé) 
taisyklių pažeidimas 

Teisėjų sprendimas 

16 Reporting late to 
scrutineering  

EUR 250 16 Vėlavimas pasirodyti 
techninei komisijai 

EUR 250 

17 Not-taking a Joker 
Lap 
- In a Heat 
- In a Final 
 
Taking a Joker Lap 
more than once 

 
30 seconds 
Classified last in that 
Final before non-
starters 
 
Decision of the 
stewards 

17 „Joker Lap“ rato 
nevažiavimas 
- per kvalifikacinį 
važiavimą 
- per finalinį važiavimą 
 
„Joker Lap“ rato 
važiavimas daugiau nei 
kartą 

 
30 baudos sekundžių 
Vairuotojas klasifikuojamas 
paskutinis tame finale, 
priekyje iš viso 
nestartavusiųjų 
Teisėjų sprendimas 
 
 
 
 
 

18 Any deliberate contact 
between drivers/cars 
- exit of the jokerlap 
- after the finish 

 
Decision of the Stewards 
Decision of the Stewards 

18 Sąmoningas vairuotojų / 
automobilių sąlytis 
- išvažiuojant iš „Joker 
Lap“ rato 
- po finišo 

 
Teisėjų sprendimas 
Teisėjų sprendimas 

19 Incorrect use of 
max.nr. of engines 
and/or turbo 

Drop of 8 places on the 
starting grid of the Finals 

19 Netinkamas maksimalaus 
variklių ir (arba) turbo 
kompresorių skaičiaus 
naudojimas  

Kritimas per 8 vietas 
finaliniame važiavime 

Moreover, the Stewards of the meeting, either 
themselves or upon the proposal of the Clerk of the 
Course, may decide on any point which is not provided 
for in the Regulations and apply penalties in conformity 
with the criteria of the Code and of the Supplementary 
Regulations of the event. 
 
4.9 PARC FERME – RESULTS – PROTESTS 
 
4.9.1. PARC FERME 
 
Only those cars having taken part in the Finals must be 
brought by the drivers to the Parc Fermé immediately 
after the last race for which the driver qualified, except 
for cars not having completed the race. 
The cars shall remain in the Parc Fermé for at least 
30 minutes after the publication of the provisional results 
and until released by decision of the Stewards. In this 
area, it is forbidden to make any repair to the vehicle or 
to carry out refuelling.  
 

 
Be to, patys teisėjai, ar varžybų vadovui pasiūlius, gali 
bet kuriuo taisyklėse nenurodytu metu nuspręsti ir 
pritaikyti baudas, laikydamiesi Kodekso ir varžybų 
papildomų taisyklių kriterijų. 

4.9. UŽDARAS PARKAS (PARC FERME) – REZULTATAI – 
PROTESTAI 

4.9.1. UŽDARAS PARKAS (PARC FERME) 

Automobiliai, dalyvavę finaliniame važiavime, privalo būti 
pastatyti į uždarą parką (Parc Fermé) iš karto po 
paskutinių varžybų, kurioms vairuotojas buvo 
klasifikuotas, išskyrus automobilius, kurie nebaigė 
varžybų. Automobiliai turi likti šioje zonoje mažiausiai 30 
minučių po laikinų rezultatų paskelbimo, kol bus sulaukta 
teisėjų sprendimo. Šioje zonoje draudžiama atliki 
remonto darbus ar pildytis kuro. 

4.9.2. REZULTATAI 



             

17 
 

Supplementary Regulations – ASK „Vilkyčiai“  
 

4.9.2. RESULTS  
 
The results of each Heat will be notified to the 
competitors as soon as they are complete. The 
composition of the final grids will be posted before the 
Finals are run. 
All results will be posted on the Notice Board and in the 
Secretariat. 
The final results will be drawn up from the points scored 
by each driver in the Qualifying Heats, Semi Finals and 
Finals. Winner of the event is the driver who won the 
Final.   
 
4.9.3. PROTESTS – APPEALS 
 
4.9.3.1 All protests will be lodged in accordance with the 
Code, art.14.1, 14.2 and or 14.3. All protests must be 
made in writing and handed to the Clerk of the Course or 
his assistant, or in their absence to any of the Stewards 
of the meeting, together with the sum of € 500. 
If the protest requires the dismantling and re-assembly of 
different parts of a car, the claimant must make a deposit 
of €500. 
 
4.9.3.2 The right to protest lies only with a competitor; 
nevertheless, an official acting in his official capacity may 
even in the absence of a protest take such official action 
as the case warrants. (Article 13.1 of the Code). 
 
4.9.3.3  The time limits for lodging protests are 
those established by Article 13.4 of the Code. 
 
4.9.3.4 In the case of a protest without foundation, 
all or part of the fee may be retained. Moreover, if it is 
proved that the author of the protest has acted in bad 
faith, the ASN may inflict upon him one of the penalties 
indicated in the Code. 
 
4.9.3.5. Competitors have the right to appeal, as laid 
down in Articles 14.3 and 14.4 of the Code and also as 
set out in the Rules of the National Court of Appeal of the 
ASN of the country where the event takes place. The 
amount of the national appeal fee is €500. 
The amount of an International Appeal must be in 
conformity with the International Court of Appeal in which 
case the FIA fee will be € 6.000. 
 
 
 
 
4.10. PRIZES AND CUPS 
 
4.10.1. PRIZES 
The podium ceremony on the circuit will be held 
immediately after each Final. The winners of the 1

st
, 2

nd
 

and 3
rd

 prizes must be present, wearing their race 
overalls. Failure to attend this ceremony and/or the 

Kiekvieno kvalifikacinio važiavimo rezultatai bus 
pranešami dalyviams, kai tik jie baigia važiavimą. 
Finalinio važiavimo sudėtis paskelbiama prieš finalinį 
važiavimą. 
Visi rezultatai paskelbiami sekretoriate, skelbimų 
lentoje. 
Finalo rezultatai pateikiami remiantis kiekvieno 
vairuotojo kvalifikacinių, pusfinalio ir finalinio važiavimų 
metu pelnytais taškais. Varžybų nugalėtojas yra finalinio 
važiavimo metu nugalėjęs vairuotojas. 

4.9.3. PROTESTAI – APELIACIJOS 

4.9.3.1. Visi protestai pateikiami pagal Kodeksą. Visi 
protestai privalo būti pateikti raštu ir įteikti varžybų 
vadovui ar jo asistentui, arba, jiems nesant, bet kuriam 
teisėjui, kartu su 500 eurų užstato suma. 
Jeigu protestui išnagrinėti reikia išardyti ir perrinkti 
įvairias automobilio dalis, pareiškėjas privalo palikti 500 
eurų užstatą. 

4.9.3.2. Protestavimo teisę turi tik varžybų dalyvis, tačiau 
oficialus varžybų asmuo, veikdamas savo įgaliojimų 
ribose, netgi nesant protesto, gali imtis šių oficialių 
veiksmų (Kodekso 171 str.). 

4.9.3.3. Protestui pareikšti skirtas laikas apibrėžtas Kodekso 174 
str.. 

4.9.3.4. Paaiškėjus, kad protestas nepagrįstas, visas 
užstatas ar jo dalis gali būti negražinami. Be to, 
pasitvirtinus, kad protesto iniciatorius veikė nesąžiningai, 
ASN gali jam pritaikyti vieną iš Kodekse numatytų baudų. 

 

 

4.9.3.5. Varžybų dalyviai turi teisę į apeliaciją, kaip 
nurodyta Kodekso 181, 182 ir 183 str., o taip pat šalies 
ASN kur vyksta varžybos Nacionalinio apeliacinio teismo 
taisyklėse. Nacionalinės apeliacijos mokestis yra 500 
eurų. 
Tarptautinės apeliacijos mokestis privalo atitikti 
Tarptautinio apeliacinio teismo mokestį, t. y., FIA 
mokestį, kuris yra 6000 eurų. 

4.10. PRIZAI IR TAURĖS 

4.10.1. PRIZAI 
Prizinių vietų nominavimo ceremonija trasoje turi būti 
atliekama iš karto po kiekvieno  finalo. 1, 2 ir 3 vietos 
prizų laimėtojai privalo dalyvauti ir dėvėti varžybų 
kombinezonus. Nedalyvavimas šioje ceremonijoje ir 
(arba) netinkamos aprangos dėvėjimas baudžiami 
piniginio prizo ir užimamos vietos klasifikacijoje po šių 
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wearing of inappropriate clothing will be penalised by the 
loss of any monetary award / benefit associated with the 
corresponding position at the end of the race. 
The prizes will be awarded in Euros. 
Prize fund net of taxes to be distributed at each Event 
directly after the publication of the Official Final Results. 
 
 

rungtynių netekimu. 
Prizai įteikiami eurais. 
Prizinis fondas atskaičius mokesčius išmokamas per 
kiekvienas varžybas iš karto po oficialių finalo rezultatų 
paskelbimo. 

 

    
Super Cars 

 

Super 1600 

 

Touring Cars              

 
1.    700,-- 

 
700,-- 

 
700,--  

2.    600,-- 600,-- 600,-- 

  
3.    500,-- 

 
                          500,-- 

 
500,-- 

4.    400,-- 400,-- 400,-- 

5.    350,-- 350,-- 300,-- 

6.    300,-- 300,-- 200,-- 

7.    250,-- 250,-- 150, 

8.    200,-- 200,-- 100,-- 

9.    200,-- 200,--  

10.  200,- 200,-- 
 

 

 
 

 

 

4.10.2    OTHER INFORMATION 

 

4.10.2.1  FIRE EXTINGUISHERS 

Each driver is responsible for ensuring that a single 

piece fire extinguisher of min. 5 kg is available 

within his own team's area inside the paddock. 

 

4.10.2.2  PROTECTION OF THE 

ENVIRONMENT 

Each driver is requested to ensure that a plastic sheet 

(minimum dimensions 4 metres by 5) is spread on 

the ground in the place reserved for his team where 

work is to be done on his car, in order to prevent any 

pollution in case of an accidental leak, etc. 

 

4.10.2.3 DRIVERS' LIAISON OFFICER 

The Drivers' Liaison Officer will be recognisable 

by yellow tabard with the name “drivers” Liason 

4.10.2. KITA INFORMACIJA 

4.10.2.1. GESINTUVAI 
Kiekvienas vairuotojas atsakingas už vieno mažiausiai 5 
kg gesintuvo turėjimą jo komandai „Paddock“ zonoje 
paskirtoje vietoje. 

4.10.2.2. APLINKOS APSAUGA 
Siekiant apsaugoti aplinką nuo skysčių išsiliejimo dėl 
netyčinio protėkio ir t. t., kiekvieno vairuotojo prašoma jo 
komandai paskiriamoje vietoje ant žemės, kur bus 
atliekami su automobiliu susiję darbai, ištiesti plastikinį 
patiesalą (mažiausiai 4 m x 5 m). 

4.10.2.3. RYŠIŲ SU VAIRUOTOJAIS PALAIKYMO 

PAREIGŪNAS 
Ryšių su vairuotojais palaikymo 
pareigūnas atpažįstamas iš geltonos 
lemenės su užrašu ant nugaros. Su juo 
galima susisiekti bus nurodyta informacija 
oficialioje lentoje.  
  

4.10.2.4. ĮGALIOJIMAS 

Šias taisykles patvirtino the VISA  (2014-04-30 number 

KNAF504.14.03). 
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Officer on the back.   

He may be reached at pregrid area or other 

locations. Locations and contact number for Drivers 

Liaison Officer will be posted on the Official Notice 

board before and during event.   

 

4.10.2.4  AUTHORISATION 

These Regulations have been approved the VISA  

(2014-04-30 number KNAF504.14.03). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST OF TYRES ALLOWED FOR THE RC CHALLENGE 
 

ACB11 - FIA Homologated moulded Dry Tyre   
 

 

Tyre size Compound 
2014 RCE Contract 

Spec 
RCE RRP 2014  
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205/620-17 A53 13603M € 250.00 *  
225/640-17 A53 13631M € 260.00 *  
225/640-18 A53 15011M € 275.00 *  

    
 

Radial Wet - RXW 
  

 

210/635R17 W534 15067M € 280.00 *  

    
 

M+S 
   

 

160/605R15 A64 15035M € 175.00 *  
160/640R15 A64 15038M € 180.00 *  
170/650R15 A64 15036M € 185.00 *  

 


