Greituminio Slalomo dvikovos
“RD SIGNS Taurė 2019”

CAR VS KART
PAPILDOMI NUOSTATAI
2019 m. spalio mėn. 26 d.
Šiauliai

I. BENDRA INFORMACIJA
ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Organizatorius:
SK „Rally 4 Fun“, Šiubaičiai 9., Kairių sen. Šiaulių raj., tel. nr. : 864038014.. El. paštas.:
ralis@inbox.lt

1.2.

II. PROGRAMA
PARAIŠKOS
Paraiškos priimamos užpildant elektroninę formą, kuri skelbiama www.rally4fun.lt ir (Facebook “Rally 4 Fun”)
. Paraiškos priimamos iki 2019.10.24 18 val.






REGISTRACIJA, SUSIPAŽINIMAS SU TRASA
2.1. Vieta: Bačiūnų kartodromas. Bačiūnų 27A, Šiauliai.
2.2. Administracinė komisija nuo 10.00 val iki 11.30 val.
2.3. Tech. komisija ir susipažinimas su trasa (be automobilio) nuo 10.00 val. iki 11.30 val.
2.4. Priešstartinis visų dalyvių susirinkimas 11.30val. (dalyvavimas privalomas).
2.5. Varžybų startas: 12.00 val.
III. VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA








3.1. Kiekvienam dalyviui tenka minimum du važiavimai. Pora dvikovai renkama burtų keliu.
3.2 Automobiliai arba kartingai startuoja vienas šalia kito, ir privalo įveikti du ratus, vieną trumpąjį, kitą ilgąjį
3.3. Nugalėtojas ir prizininkai išaiškinami pagal olimpinę atkritimo sistemą.
3.4. Danga: asfaltas.
3.5. Finišas iš eigos.
3.6. Prieš varžybų startą ir po finišo visi automobiliai turi būti pastatyti į priešstartinę zoną
(uždarą parką). Tarp važiavimų uždaras parkas nevykdomas.
 3.7. Iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 10 km/val.
 3.8. Automobiliu galima dalintis tik tuo atveju, jei dalyviai važiuoja skirtingose klasėse.
 3.9. Kartingai pasirenkami burtų keliu.

IV.DALYVIAI. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS
 4.1. Maksimalus dalyvių skaičius kiekvienoje klasėje 16
 4.2. Varžybose vykdomos klasės:
FWD – Priekine ašimi varomi automobiliai.
RWD – Galine ašimi varomi automobiliai.
AWD – Abiem ašimis varomi automobiliai.
Jaunimas - Bet kokie automobiliai išskyrus 4wd.
Moterų - Bet kokie automobiliai išskyrus 4wd.
Laisva Bet kokie automobiliai įskaitant savadarbius. Laisvos klasės maksimalus dalyvių skaičius 32.
KART. Dalyviai rungsis Drift and GO kartingais. Sanaudos įskaičiuotos į startinį mokestį.
 4.3. Gali naudoti tik E žymėjimą turinčias ir kelių eismo taisykles
atitinkančias padangas. Laisvos klasės dalyviams padangos neribojamos. Dygliuotos padangos draudžiamos.
 4.4. Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, tačiau, jei jie sumontuoti, privalo atitikti
minimalius reikalavimus.
 4.5. Privalomi šalmai pritaikyti auto-moto sporto varžyboms ir veikiantys gesintuvai.

V. PARAIŠKOS
 5.1. Paraiškos priimamos užpildant elektroninę formą, kuri skelbiama www.rally4fun.lt ir Facebook “Rally 4 Fun”.
 5.2. Teisingai užpildyta dalyvio paraiška privalo pasiekti Organizatorių ne vėliau, kaip 2019 m. spalio 24 d. 18 val.
 5.3. Paraiškų priėmimas gali būti sustabdytas pasiekus maksimalų dalyvių skaičių.
 5.4. Papildomas paraiškų priėmimas galimas varžybų dieną atsiradus laisvoms vietoms.
 5.5. Dalyviai privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: - asmenims, neturintiems 18 metų – tėvų sutikimą;










VI. STARTINIAI ĮNAŠAI
6.1. Startinis įnašas vienai klasei - 20 eur. Papildoma klasė 15 eurų.
6.2. Startinis įnašas mokamas varžybų vietoje.
VII. BAUDOS
7.1. Atitvarų kliudymas ar nuvertimas - pralaimėjimas poroje,
7.2. Falsh start - pirmą kartą įspėjimas, antrą kartą - pralaimėjimas poroje.
7.3. Nesustojimas prie „STOP“ ženklo – baudžiama organizatorių sprendimu.
7.4. Važiavimo ne pagal schemą atveju – skaičiuojamas pralaimėjimas poroje
7.5. Iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 10 km/val. (piniginė arba diskvalifikacija
organizatorių sprendimu);
VIII. APDOVANOJIMAS
8.1. Dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami taurėmis. Galimi rėmėjų prizai.
8.2. Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.

