2020 m. Slalomo turnyras „KALVIO TAURĖ 2020“

Reglamentas
Šiauliai

1. BENDRA INFORMACIJA
1.1. APIBRĖŢIMAS
- Slalomo turnyras „Kalvio taurė 2020“, tai trijų etapų varţybos automonilių sporto mėgėjams ir
profesionalams.
Vieta: Televizorių g.3 UAB „Kalvis“ teritorija. Šiauliai.
Navigacijos koordinatės: 55.912739, 23.314952
Etapų datos: I etapas – kovo 29
II etapas – balandţio 26
III etapas – geguţės 31
1.2. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Organizatoriaus adresas ir kontaktinė informacija:
Organizatorius

UAB „Kalvis“

Partneris:
JAR kodas:
Adresas:
Telefonas:
El. paštas:

Asociacija “Rally 4 Fun”
303046600
Šiubaičiai 9, Kairių sen., Šiaulių raj.
+370 652 81178
ralis@inbox.lt
2. PARAIŠKOS, STARTINIAI MOKESČIAI IR ATSAKOMYBĖ

2.1. Asmeninės paraiškos priimamos teisingai uţpildţius elektroninę paraiškos formą, kuri bus skelbiama
www.rally4fun.lt ir renginio „Facebook“ paskyroje.
2.2. Komandinės paraiškos priimamos el. paštu ralis@inbox.lt arba varţybų dieną iki 10:30 val.
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Startinių mokesčių lentelė:
Mokant pavedimu

Mokant pavedimu

Iki nurodytos datos

Po nurodytos datos. ir varţybų dieną grynais

20 EUR

30 EUR

Dalyvio mokestis

Mokėjimo iš anksto pavedimu rekvizitai:
Gavėjas:
Gavėjo kodas:
Gavėjo a/s:
Mokėjimo paskirtis:

Asociacija „Rally 4 Fun“
303046600
LT57 71800000 0570 0337 (Šiaulių bankas)
"Kalvio slalomas" startinis mokestis. Dalyvio vardas, pavardė.
3. DALYVIAI

3.1. Norintys dalyvauti turnyre etape privalo pateikti dalyvio paraišką. Asmeninės paraiškos dalyvauti turnyro
etape pateikiamos iki organizatoriaus Papildomuose nuostatuose nurodytų datų.
3.2. Kiekvienas dalyvis, iki varţybų starto, privalo uţsiregistruoti administracinėje komisijoje ir pateikti
automobilį techninei komisijai.
4. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS IR EKIPIRUOTĖ. STARTINIAI NUMERIAI.
REKLAMA
4.1. Automobiliai skirstomi į klases:
4.2. FWD – Priekine ašimi varomi automobiliai.
4.3. RWD – Galine ašimi varomi automobiliai.
4.4. AWD – Abiem ašimis varomi automobiliai.
4.5. Jaunimas - Bet kokie automobiliai išskyrus 4wd.
4.6. Moterų - Bet kokie automobiliai išskyrus 4wd.
4.7. Laisva Bet kokie automobiliai įskaitant savadarbius.
4.2
Padangos - leidţiamos tik E ţymėjimą turinčios, KET reikalavimus atitinkančios padangos. Padangos
gali būti ir restauruotos. Padangų TREADWEAR negali būti maţesnis nei 120 ir turi būti nurodytas ant
padangos. „Laisvos“ klasės automobiliams padangų Treadwear neribojamas.
4.3 Varţybų metu sugedusį automobilį dalyvis gali pakeisti į tos pačios klasės automobilį, gavus varţybų
vadovo leidimą. Automobiliui turi būti atlikta techninė komisija.
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4.4 Starto numeriai, ir Organizatoriaus reklama, kurie išduodami administracinės komisijos metu, yra
privaloma, ir klijuojama kaip nurodoma šių nuostatų prieduose.
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Maksimalus dalyvių skaičius - 60.
5. REGISTRACIJA, TECHNINĖ APŢIŪRA, VARŢYBŲ VYKDYMAS

5.1. Administracinės komisijos vieta: Televizorių g.3 UAB „Kalvis“ teritorija. Šiauliai.
5.2. Techninės komisijos vieta:
Televizorių g.3 UAB „Kalvis“ teritorija. Šiauliai.
5.3 Administracinė komisija nuo 08:00 val.
5.4 Techninė komisija nuo 08:15val.
5.5 Susipaţinimas su trasa nuo 8.30 iki 10.30 val.
5.6 Dalyvių susirinkimas ir varţybų atidarymas 10.45
5.7 Varţybų startas 11.00
5.8 Preliminarūs rezultatai varţybų metu skelbiami varţybų lentoje.
6 Preliminarių rezultatų paskelbimas oficialioje lentoje: 30 min. po paskutinio dalyvio finišo.
7 Oficialių rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai: 30 min. po preliminarių rezultatų paskelbimo.
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Visi automobiliai turi būti pateikti priešstartinei techninei apţiūrai. Priešstartinė techninė apţiūra yra bendro
pobūdţio, kurios metu tikrinami automobilio dokumentai, mašinos markė, saugumo priemonės. Gali būti
vykdomas automobilio variklio, agregatų ir mazgų ţymėjimas bei tikrinimas.
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Po finišo (paskutinio vaţiavimo) visi automobiliai gali būti pastatyti ir laikomi organizatoriaus nurodytoje
vietoje - Uţdarame parke iki atskiro varţybų vadovo sprendimo.

10 Dalyvis privalo startuoti jam paskirtu laiku.
11 Kiekvienam dalyviui čempionato etapo varţybose skiriami ne maţiau trijų vaţiavimų. Trasos ilgis - ne
maţiau kaip 700 m. Etapo įskaitoje sumuojami visų vaţiavimų rezultatai.
12 Finišas – Bazė.
13 Įskaitinių vaţiavimų metu automobilyje gali būti tik vienas dalyvis, išskyrus atvejį, kai dalyvis yra
nepilnametis.
14 Įskaitinių vaţiavimų laikų matavimas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba. Sugedus elektroninei
aparatūrai, laiko matavimas gali būti atliktas rankiniu laikmačiu.
15 Vaţiavimo metu trasoje atsiradus nenumatytai kliūčiai, sutrikus elektroninei laiko matavimo įrangai arba
trasai neatitinkant konfigūracijos, varţybų vadovo sprendimu, dalyviui gali būti skiriamas pakartotinis
vaţiavimas, prie rezultato pridedant kartojamame vaţiavime surinktas baudos sekundes.
16 Automobilių techninis aptarnavimas, remontas ir
nurodytose vietose.

kuro papildymas leidţiamas tik Organizatoriaus

6. ATSAKOMYBĖ
6.1. Organizatorius neatsako uţ nuostolius, kuriuos patyrė dalyviai treniruočių, susipaţinimo su trasa ir
varţybų metu. Civilinė, administracinė ir baudţiamoji atsakomybė susipaţinimo su trasa, treniruočių ir
varţybų metu tenka tiesioginiam kaltininkui.
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7. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
7.1. Atskirose automobilių klasėse dalyvių ir komandų taškai etapo varţybose skaičiuojami pagal šią lentelę.
Taškų lentelė:
1 vieta 2 vieta 3 vieta 4 vieta 5 vieta 6 vieta 7 vieta 8 vieta 9 vieta 10 Vieta ir toliau
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7.2. Esant lygybei, pirmenybė teikiama komandai, surinkusiai daugiau taškų gausiausioje klasėje.
8.

BAUDOS, PROTESTAI IR APELIACIJA

8.1. Baudos:
- kūgelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudţiamas 5 baudos sekundėmis (toliau „b. S.“);
- bazės nevykdymas – 5 sek.
- nesustojimas prie „STOP" ţenklo baudţiamas vadovo sprendimu nuo 10 iki 20 €;
- vaţiavimo ne pagal schemą atveju skaičiuojamas blogiausias rezultatas toje klasėje tame vaţiavime +
10 b. s.;
- iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 10 km/val. Greičio viršijimas baudţiamas varţybų
vadovo sprendimu;
- uţsiregistravusių dalyvių nepranešimas apie nedalyvavimą lenktynėse baudţiamas 15 € bauda.
8.2. Sportininko nesportiškas elgesys Varţybų vadovo sprendimu baudţiamas remiantis pinigine bauda arba
dikvalifikacija.bazės nevykdymas – 5 sek.
9. APDOVANOJIMAS
9.1. Etapo nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Organizatoriaus įsteigtais prizais.
9.2. Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.

Papildomus nuostatus paruošė:
Eugenijus Andrulis +370 652 81178
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