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I. ĮVADAS
1.1 APBRĖŽIMAS. Lietuvos mini ralio čempionato (LMRČ) III etapą „Šiauliai 2019“ organizuoja
sporto klubas „Rally 4 fun“. Tai klasifikuojamos C lygos automobilių ralio varžybos, vykdomos
vadovaujantis:
• FIA Tarptautiniu sporto kodeksu;
• Lietuvos automobilių sporto kodeksu;
• Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis (LASVOVT);
• 2019 m. Lietuvos ralio taisyklėmis (T-2019);
• 2019 m. Lietuvos mini ralio čempionato (LMRČ) Reglamentu;
• 2019 m. nacionaliniais techniniais reikalavimais „SGC“, „SG“ ir „OC“ grupių automobiliams;
• Šiais papildomais nuostatais.
Šių papildomų nuostatų modifikacijos, papildymai ir pakeitimai bus paskelbti tik numeruotais ir datuotais
biuleteniais, išleistais Organizatoriaus arba Sporto komisarų kolegijos (toliau – SKK). Papildomi
nuostatai yra paskelbti lietuvių ir anglų kalbomis. Neatitikimo atveju bus vadovaujamasi lietuvių kalba
paskelbtais papildomais nuostatais.
2019 m. Lietuvos automobilių ralių taisyklės, Lietuvos mini ralio čempionato (LMRČ) reglamentas ir
2019 m. techniniai reikalavimai „SGC“, „SG“ ir „OC“ grupių automobiliams skelbiami www.lasf.lt.
1.2 INFORMACIJA APIE TRASĄ:
Bendras trasos ilgis (preliminarus)
Greituminių rungčių skaičius
Du kartus važiuojamos greituminės rungtys
Greituminių rungčių ilgis (preliminarus)
Ratų skaičius
Sekcijų skaičius
Greituminių rungčių kelio danga

175,79 km
11
5
22,94 km
1
2
asfaltas 100%

Tikslus bendras kilometražas, detalus maršrutas ir tvarkaraštis bus pristatyti kelio knygoje.

II. ORGANIZACIJA
2.1 VARŽYBŲ STATUSAS. Šios varžybos yra registruotos 2019 m. oficialiame LASF sporto renginių
kalendoriuje kaip 2019 m. Lietuvos mini ralio čempionato III etapas. Varžybų organizavimo sutartis
Nr. VOS 2019/25, suderinimo data 2019-04-12.
2.2 ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA:
Sporto klubas „Rally 4 fun“
Adresas: Šiubaičiai 9, Kairių seniūnija, Šiaulių raj., Lietuva
Kontaktai: tel.: 8 640 38014; 8 612 50791, el. paštas ralis@inbox.lt
Organizatoriaus teisių perleidėjas:
Lietuvos automobilių sporto federacija
Adresas: Savanorių pr. 56, Kaunas, Lietuva
Kontaktai: tel./fax.: +370 37 350006 Mob.: +370 615 46710, el.paštas: lasf@lasf.lt
2.3 ORGANIZACINIS KOMITETAS
Pirmininkas: Eugenijus Andrulis – Sporto klubo „Rally 4 fun“ prezidentas
Nariai:
Vytautas Slabys – Bubių seniūnas
Audrius Butkevičius – UAB "RDsigns" direktorius
Redas Alubickis – UAB "Joras" direktorius
Aurelijus Margis – UAB "Sovli" pardavimų vadovas
Jūratė Briaukuvienė – PLC "Šiaulių Tilžė" administratorė
Jolita Paulauskienė – VŠĮ Šiaulių DRMC vairuotojų mokymo skyriaus vadovė
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2.4 VARŽYBŲ OFICIALŪS ASMENYS
Sporto komisaras
Rimantas Volungevičius
Varžybų vadovas
Edvinas Vašteris
Vyr. sekretorė
Rasa Jakienė
Techninės komisijos pirmininkas
Egidijus Janavičius
Teisėjas ryšiams su dalyviais
Arturas Gailius
Trasos saugumo viršininkas
Arūnas Lapinskas
Vyr. laikininkas
Gintautas Firantas`
Ralio direktorius
Tomas Laugalis

tel.: +370 610 40550
tel.: +370 612 50791
tel.: +370 686 85146
tel.: +370 685 01303
tel.: +370 655 72900
tel.: +370 612 07151
tel.: +370 686 86161
tel.: +370 676 16082

2.5 RALIO ŠTABAS IR OFICIALI VARŽYBŲ LENTA:
Vieta:
UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6, Šiauliai
Data:
2019-08-24 (šeštadienis)
2019-08-25 (sekmadienis)

Laikas: 17:30 – 20:00
Laikas: 7:00 – 20:30

III. PROGRAMA
3.1 TVARKARAŠTIS PRIEŠ VARŽYBŲ SAVAITĘ
Veiksmas

Data

Laikas

Vieta

Papildomų nuostatų paskelbimas

2019-07-26
penktadienis

15:00

www.rally4fun.lt
www.lasf.lt

Dalyvių paraiškų priėmimo pradžia

2019-07-26
penktadienis

15:00

Administracinės ir techninės komisijų laikų
rezervavimo pradžia

2019-07-26
penktadienis

15:00

Komandinių paraiškų priėmimo pradžia

2019-07-26
penktadienis

15:00

Siųsti el.paštu
ralis@inbox.lt

Dalyvių sąrašo publikavimas
(reguliariai atnaujinant)

2019-08-01
ketvirtadienis

15:00

www.rally4fun.lt

Dalyvių paraiškų priėmimo pabaiga

2019-08-12
pirmadienis

17:00

Administracinės ir techninės komisijų laikų
rezervavimo pabaiga

2019-08-12
pirmadienis

17:00

Dalyvių paraiškų su padidintu starto
mokesčiu priėmimo pabaiga

2019-08-16
penktadienis

17:00

www.rally4fun.lt
elektroninė paraiškos
forma

www.rally4fun.lt
elektroninė paraiškos
forma

3.2 VARŽYBŲ SAVAITĖS TVARKARAŠTIS
Veiksmas

Laikas

Vieta

2019 – 08 – 19 (pirmadienis)
Preliminarios starto tvarkos paskelbimas

www.rally4fun.lt

15:00
2019 – 08 – 24 (šeštadienis)

Administracinė komisija, kelio knygų
ir lipdukų išdavimas

17:30 – 19:00

Techninė komisija

17:45 – 20:00

UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6,
Šiauliai, GPS: 55.9137, 23.3049
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2019 – 08 – 25 (sekmadienis)
Administracinė komisija, kelio knygų
ir lipdukų išdavimas

7:15 – 8:15

Techninė komisija

7:30 – 9:00

Komandinių paraiškų priėmimo pabaiga

9:00

Pirmas sporto komisarų posėdis

9:20

Starto tvarkos paskelbimas

9:50

Dalyvių brifingas

10:00

Varžybų atidarymo ceremonija

10:15

Ralio startas

10:30

Regrupingas, serviso parkas

13:00 – 16:30

Ralio finišas:

17:00 – 19:00

Techninis patikrinimas po ralio finišo

Iškart po finišo

Preliminarių rezultatų paskelbimas:

19:30

Oficialių rezultatų paskelbimas:

20:15

Apdovanojimų ceremonija:

20:30

UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6,
Šiauliai, GPS: 55.9137, 23.3049

UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6,
Šiauliai, Ralio štabas

Aikštė prie UAB „Šiaulių Dagris“,
Pramonės g. 6, Šiauliai

UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6,
Šiauliai
UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6,
Šiauliai, Ralio štabas
Aikštė prie UAB „Šiaulių Dagris“,
Pramonės g. 6, Šiauliai

IV. DALYVIAI, PARAIŠKOS, ĮSKAITOS
4.1 PARAIŠKŲ PRIĖMIMO PABAIGA: 2019-08-12 (pirmadienis)
Laikas: 17:00
Paraiškų su padidintu starto mokesčiu priėmimo pabaiga:
2019-08-16 (penktadienis)
Laikas: 17:00
Pildoma el. forma:
www.rally4fun.lt
4.2 DALYVIAI. Varžybose gali dalyvauti asmenys (I-asis ir II-asis vairuotojai), pateikę Organizatoriui
dalyvio paraišką, sumokėję nustatyto dydžio startinį mokestį, ir atitinkantys 2019 m. LMRČ Reglamento
3.1– 3.5 skyrių nuostatas. LMRČ įskaitoje galima dalyvauti tik pateikus „Čempionato dalyvio paraišką“.
4.3 PARAIŠKŲ PRIĖMIMO PROCEDŪROS. Elektroninė paraiškos forma, kuri yra publikuojama
www.rally4fun.lt privalo būti teisingai ir pilnai užpildyta iki šių nuostatų 4.1 p. nurodytų terminų.
Paraiška laikoma priimta kai gaunamas Organizatoriaus patvirtinimas ir sumokamas starto mokestis.
Antrojo vairuotojo duomenis galima pateikti administracinės komisijos metu.
4.3.1 Teisingai ir pilnai užpildyta bei pasirašyta originali paraiška yra pateikiama administracinės
komisijos metu. Pasirašydamas paraišką dalyvis sutinka, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga
ir gali būti publikuojama.
4.3.2 Ekipažai, pageidaujantys patogesnių administacinės ir techninės komisijų laikų, privalo tai
nurodyti el. paraiškos formoje iki 2019-08-12 (pirmadienis) 17:00 val.
4.3.3 Komandinė paraiška privalo būti pateikta iki 2019-08-25, sekmadienis, 9:00 val.
4.4 DALYVIŲ SKAIČIUS IR ĮSKAITOS.
4.4.1 Maksimalus dalyvių skaičius – 70 ekipažų. Organizatorius pasilieka teisę keisti
maksimalų dalyvių skaičių, apie tai informuodamas atskiru biuleteniu.
4.4.2 Automobiliai skirstomi į „SGC“ ir „LAISVA“ įskaitas.
4.4.3 „SGC“ įskaitose dalyvaujantys automobiliai (grupės, klasės):
SGC-1 Iki 1.600 cm³ (du varantieji ratai);
SGC-2 Iki 2.000 cm³ (du varantieji ratai);
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SGC-3 Nuo 2.000 cm³ iki 3.000 cm³ (du arba keturi varantieji ratai);
SGC-4 Virš 3.000 cm³ (du arba keturi varantieji ratai);
SGC-I Serijiniai automobiliai, pagaminti iki 1991 metų (imtinai). Tačiau modeliai pradėti gaminti 1991
metais nepripažįstami istoriniais automobiliais.
4.4.4 Įskaitose „LAISVA“ dalyvaujantys automobiliai (grupės, klasės):
Klasė „V“: I vairuotojai, gimę 1968 metais, ir vyresni;
Klasė „IS“: Modifikuoti automobiliai, pagaminti iki 1991 metų (imtinai), atitinkantys „OC“ ar „SGC-I“
grupių techninius reikalavimus;
Klasė „OC“: Automobiliai, atitinkantys SGC arba OC grupių techninius reikalavimus.
4.5 STARTINIAI MOKESČIAI.
4.5.1 Visų įskaitų dalyviams startinis mokestis 120 EUR, sumokant iki 2019-08-12 17:00 val.
Po šio termino mokestis bus didinamas iki 180 EUR. LMRČ komandinis mokestis 25 EUR.
4.5.2 Startinis mokestis mokamas:
Gavėjas
Gavėjo kodas
Bankas
Gavėjo a/s
Mokėjimo paskirtis:

Asociacija Sporto klubas „Rally 4 fun“
303046600
AB Šiaulių bankas
LT577180000005700337
Mini Ralio „Šiauliai 2019“ startinis mokestis už: įrašyti
komandą ir/ar dalyvio (-ių) pavardę (-es), vardą (-us).

.

4.6 STARTINIO MOKESČIO GRĄŽINIMAS. Starto mokestis bus grąžinamas jei:
− Ralis neįvyksta dėl organizatoriaus kaltės - 100%;
− Pareiškėjams, kurių paraiškos nepriimamos – 100%;
− Ralis neįvyksta dėl „Force Majeure“ aplinkybių – 50 %;
− Dalyvis negali dalyvauti dėl federacijos pripažintų pateisinamų aplinkybių – 50%.

V. REKLAMA IR AUTOMOBILIO IDENTIFIKACIJOS NUMERIAI
5.1 Vairuotojų pavardės, startiniai numeriai, LASF ir Organizatoriaus reklama, nurodyta šių nuostatų
priede Nr.3 „Startinių numerių, ir reklaminių tekstų išdėstymo schema“ yra privaloma.
5.2 Starto numerių, ralio ir reklamos lipdukų praradimas ar pašalinimas. Renginio metu praradus
5.1 punkte paminėtus lipdukus, ekipažas privalo informuoti teisėją ryšiams su dalyviais iki artimiausios
serviso zonos arba ralio finišo. To nepadarius, ar tyčia pašalinus minėtus lipdukus renginio metu, ekipažas
bus šalinamas iš varžybų.

VI. DRAUDIMAS
6.1 Visi ralyje „Šiauliai 2019“ dalyvaujantys automobiliai privalo turėti Lietuvos Respublikoje galiojantį
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo polisą.
6.2 Organizatorius apdraudžia varžybų dalyvius civilinės atsakomybės draudimu, kuris galioja, jiems
važiuojant greituminėse rungtyse nuo starto iki finišo, arba iki ekipažo pasitraukimo ar pašalinimo iš
varžybų momento. Ralyje dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam tretieji asmenys.
6.3 Ralio draudimo polisas negalioja serviso automobiliams, net jei jie pažymėti specialiais organizatorių
išduotais ženklais. Draudimas taip pat negalioja pervažiavimuose tarp greituminių rungčių, kur dalyviai
privalo laikytis LR KET ir prisiima civilinę atsakomybę už savo veiksmus.
6.4 Ekipažai privalo pranešti organizatoriui apie bet kokią jų automobilių padarytą žalą trečiųjų asmenų
turtui trsoje vėliausiai iki varžybų pabaigos. Šios pareigos ignoravimas bus baudžiamas 100 EUR bauda.
6.5 Organizatorius neatsako už jokias dalyvio elgesio pasekmes (padarytą žalą), kurios įvyko nesilaikant
ralio taisyklių, reglamento, šių papildomų nuostatų ar Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.6 Visi I ir II vairuotojai privalo patys pasirūpinti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. Tai patvirtinantys
dokumentai pareikalavus turi būti pateikti administracinio tikrinimo metu. Pasirašydami paraiškos formą,
dalyviai ar pareiškėjai atsisako bet kokios teisės į kompensacijas dėl įvykusių incidentų. Atsisakymas yra
nukreiptas į FIA, LASF ir organizatorių, oficialius asmenis bei kitus pareiškėjus ir/ar vairuotojus.
I ir II Vairuotojai iš nepriklausančių ES šalių privalo turėti galiojantį kelionės draudimą su laisvalaikio
sporto rizika.
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VII. PADANGOS
7.1 Leidžiama naudoti tik plačios serijinės gamybos padangas, atitinkančias vasaros sezono metu
galiojančius LR KET reikalavimus, ir turinčias ES standartą atitinkančius žymėjimus (ženkliukas “E”
su homologacijos šalies kodu, pvz: E4; E2 ir t.t.). Leidžiama naudoti restauruotas padangas.
7.2 Draudžiama naudoti automobilių sporto lenktynėms skirtas padangas be protektoriaus ar su juo, o
restauruotas su sportinio tipo protektoriumi. Draudžiama naudoti padangas, turinčias žymą „For
competition use only“ ir pan.
7.3 Draudžiamas bet koks padangos protektoriaus modifikavimas mechaniniu ar cheminiu būdu.

VIII. KURAS
8.1 Kuro papildymas leidžiamas tik kelio knygoje nurodytose kuro pildymo zonose arba komercinėse
degalinėse, nenukrypstant nuo ralio maršruto.
8.2 Tik ekipažo nariai ir jiems talkinantis personalas yra atsakingi už priešgaisrinės saugos taisyklių
laikymąsi užpylimo metu. Privaloma naudoti skysčio nepraleidžiantį kilimėlį.

IX. SUSIPAŽINIMAS SU TRASA
9.1 Susipažinimas su trasa motorinėmis transporto priemonėmis draudžiamas. Pažeidėjams, kurie
bus užfiksuoti policijos pareigūnų arba Organizatoriaus oficialių asmenų, Sporto komisaro sprendimu
gali būti neleista startuoti ralyje, o LASF Ralio komitetas skirs baudas, numatytas LASK 12 skyriuje.
9.2 Leidžiama vaikščioti po GR trasas pėsčiomis ir važinėti nemotorinėmis transporto priemonėmis,
tačiau draudžiama tai daryti po saugos automobilio pravažiavimo (trasos uždarymo momento).

X. ADMINISTRACINĖ KOMISIJA
10.1. PATEIKIAMI DOKUMENTAI:
I ir II vairuotojų licencijos;
I ir II vairuotojų galiojantys vairuotojo pažymėjimai (išskyrus nepilnamečius,LMRČ Reglamento 3.2 p.);
ASF leidimas (jei reikalinga);
Visos informacijos į dalyvio paraišką papildymas;
Galiojantis kelionės draudimas vairuotojams iš ne ES šalies;
Nepilnamečiams – tėvų ar globėjų raštišką sutikimą ir asmens dokumento kopiją (Forma Nr.3).
10.2 Vienkartines LASF „M“ kategorijos „Vairuotojo licencijas“ bus galima įsigyti varžybų dienomis
ralio štabe, pateikus med. pažymą ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų polisą, galiojantį automobilių
sporto varžybų metu.
10.3 TVARKARAŠTIS:
2019-08-24 (penktadienis) 17:30 – 19:00
2019-08-25 (šeštadienis)
7:15 – 8:15
Tikslus ekipažų atvykimo grafikas į administracinę ir techninę komisijas bus skelbiamas kartu
su starto tvarka 2019-08-19 (pirmadienis) www.rally4fun.lt

XI. TECHNINIS TIKRINIMAS, PLOMBAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS
11.1 PATEIKIAMI DOKUMENTAI:
- transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas („žalia korta“);
- transporto priemonės registracijos liudijimas;
- privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinantis dokumentas;
- LASF ar kitos ASF išduotą sportinio automobilio pasas ( SG grupės automobiliai , OC grupės rėminės
konstrukcijos bei savadarbiai automobiliai, SGC grupės automobiliai, jei yra sumontuoti saugos lankai).
11.2 TVARKARAŠTIS:
2019-08-24 (penktadienis) 17:45 –20:00
2019-08-25 (šeštadienis)
7:30 – 9:00
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11.3 Startinius numerius ir privalomą reklamą, kurie išduodami administracinės komisijos metu pagal
pateiktą žiniaraštį, ekipažas privalo užsiklijuoti ant automobilio iki priešstartinio techninio patikrinimo.
Išankstinis starto numerių ir ralio lipdukų atsiėmimas galimas iš anksto suderinus su Organizatorium.
11.4 Priešstartinės techninės komisijos metu bus atliekamas ekipažo apsauginių šalmų ir kitos ekipiruotės
tikrinimas, kuris pakartotinai gali būti atliktas Oficialių asmenų su identifikacijos ženklais viso ralio metu.

XII. KITOS PROCEDŪROS
!
12.1. RALIO STARTO PROCEDŪRA IR TVARKA:
Ralio startas vyks 2019-08-25 (sekmadienis) 10:30 aikštėje prie UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6,
Šiauliai. Visi dalyvių automobiliai turi būti pastatyti į priešstartinę zoną iki 9:30 val. Iš priešstartinės
zonos automobiliai važiuoja per ralio arką LK 0 ir toliau pagal kelio knygą į LK1.
Oficialus ralio starto tvarkaraštis bus skelbiamas oficialioje varžybų lentoje ir LK 0.
12.2. FINIŠO PROCEDŪRA:
Ralio finišas yra LK 11A.
Techninis tikrinimas po ralio finišo automobiliams bus atliekamas UAB „Šiaulių Dagris“ autoservise.
Iš uždaro parko automobilius galima paimti tik leidus SKK. Jeigu varžybos nenukryps nuo planuojamo
Tvarkaraščio, Uždaras parkas bus atidarytas 20:15 val.
12.3. ANKSTESNIS ATSIŽYMĖJIMAS:
Ankstesnis atsižymėjimas be laiko baudų galimas LK 11A (įvažiavimas į finišo UP).
12.4. STARTO PROCEDŪRA GREITUMINĖSE RUNGTYSE:
Starto procedūra greituminėse rungtyse vyks taip:
• Starto vietoje ekipažas privalo sustoti vykdydamas teisėjų nurodymus;
• Kai starto teisėjas patvirtina, kad automobilis yra teisingoje starto pozicijoje – 40 cm prieš įrangos
kontroliuojamą starto liniją, automobilis turi nejudėti iki starto momento, o ekipažas turi sekti laiką ir
šviesas monitoriuje.
• Likus 30 sekundžių iki starto teisėjas gražina laiko kortelę II-am vairuotojui;
• Paskutinės penkios sekundės žymimos penkiomis raudonomis ir žalia šviesomis. Pirma raudona šviesa
užsidega 55-ą sekundę, antra – 56-ą sekundę ir t.t. Esant lygios minutės momentui, raudonos šviesos
užgesta, ir užsidega žalia šviesa.
• Jei automobilis kerta starto liniją prieš užsidegant žaliai šviesai, monitoriuje automatiškai užsidega
užrašas „FALSE“. Falšstartas baudžiamas pagal T-2019 st. 37.6.
• Starto teisėjas priima galutinį sprendimą dėl įvykusio falšstarto ir pažymi tai starto protokole.
• Esant starto sistemos gedimui, startas duodamas laikantis T-2019 st. 37.3 reikalavimų.
12.5. FINIŠO PROCEDŪRA GREITUMINĖSE RUNGTYSE:
12.5.1 Finišo procedūra GR 1/2, GR3, GR6/10 - laikas fiksuojamas, kai automobilis kerta finišo
liniją. Automobilis turi sustoti ant finišo linijos, t.y. ji turi būti tarp automobilio priekinių ir galinių ratų
ašių. Neįvykdžius šios sąlygos, fiksuojamas klaidingas finišas, už kurį skiriama 10 sek. bauda.
12.5.2 Finišo procedūra GR 4/5, GR7/11, GR8/9 – finišo linija kertama iš eigos, sustojimas nuo
įspėjamojo finišo ženklo iki „STOP“ ženklo yra griežtai draudžiamas.
12.6. LAIKO KORTELĖS:
SEKCIJA/LK
Sekcija 1/LK 0
Sekcija 1/LK 5A
Sekcija 2/LK 5A
Sekcija 2/LK 11A

IŠDAVIMAS
X

SURINKIMAS
X

X
X

12.7 Iš varžybų pasitraukę ekipažai privalo informuoti Varžybų vadovą tel. +370 612 50791 arba
teisėją ryšiams su dalyviais tel. +370 655 72900 apie pasitraukimo priežastis, vietą ir laiką, bei grąžinti
laiko kortelę artimiausiame kontrolės poste arba pristatyti į Ralio štabą.
12.8. OFICIALUS RALIO LAIKAS: Rytų Europos vasaros laikas (CET +2, UTC+3).
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12.9. PERGRUPAVIMAS. Ralio metu bus vykdomas vienas pergrupavimas be starto pozicijų
perstatymo (sportinio kanalo sutraukimas). Ekipažams leidžiama pasilikti regrupingo parke, tačiau yra
draudžiami bet kokie automobilių remonto darbai ir galioja visos „Uždaro parko režimo“ taisyklės
( T-2019 42.1- 42.6 str.). Naujas starto laikas - LK5C.
12.10.RAUDONA VĖLIAVA. Ji gali būti rodoma tik ryšio teisėjų su identifikaciniais ženklais. Išvydęs
rodomą raudoną vėliavą, ekipažas privalo nedelsiant sumažinti greitį ir važiuoti saugiu sumažintu greičiu
iki GR finišo, bei laikytis teisėjų ir kitų oficialių asmenų nurodymų. Už šios taisyklės nesilaikymą SKK
skirs baudas pagal LASK 12 str. Ekipažams, kuriems buvo parodyta raudona vėliava, bus skirti rezultatai,
vadovaujantis T-2019 39 str.
12.11. KITI REIKALAVIMAI .
12.11.1 Apie LASF sportinį pasą turinčio automobilio patirtą avariją ralio metu, ekipažas arba
Pareiškėjo atstovas privalo informuoti techninės komisijos pirmininką ir, jam pareikalavus, pateikti
automobilį techniniam patikrinimui (T-2019, 27.3 str.).
12.11.2 Visuose automobiliuose privalo būti raudonas šviesą atspindintis trikampis, kuris, sustojus
GR dėl avarijos ar techninio gedimo, ir, automobiliui esant kelio ribose arba arčiau nei 3 metrai nuo jo,
turi būti pastatytas gerai matomoje vietoje toje pačioje kelio pusėje ne mažiau kaip 50 metrų iki
automobilio, tikslu įspėti kitus vairuotojus.
12.11.3 Greituminėse rungtyse dalyviai privalo būti užsisegę šalmus, prisisegę saugos diržus ir
važiuoti su įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis arba jas atitinkančiais LED žibintais. GR
važiavimas priešpriešine kryptimi griežtai draudžiamas. Už šio reikalavimo nevykdymą ekipažai bus
šalinami iš varžybų.
12.12. SERVISAS
Vieta:
UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6, Šiauliai
Data:
2019-08-25 (sekmadienis)
Atidaromas: 7:00 val. Uždaromas: 20:30 val. Paviršiaus danga – asfaltas.
12.12.1 Serviso trukmė ralio metu – 60 min. Padangų keitimas – leidžiamas, kuro pylimas –
leidžiamas. Privaloma laikytis T-2019 48-50 str. reikalavimų.
12.12.2 Tik vienas ekipažą aptarnaujantis serviso automobilis be priekabos įleidžiamas į serviso
parką. Organizatoriaus išduotas lipdukas privalo būti priklijuotas ant serviso automobilio priekinio stiklo.
Nesilaikantiems šio reikalavimo bus skirtos piniginės baudos. Priekabas prašome palikti Organizatoriaus
nurodytoje vietoje.
12.12.3 Serviso parke automobilių dalių ir agregatų, kurie naudoja technines alyvas (varikliai, pavarų
dėžės, reduktoriai, amortizatoriai) plauti negalima! Po sportiniu automobiliu, aptarnavimo vietoje turi
būti patiestas vandeniui atsparus paklotas (min.4x4 m). Naudojant pompas kuro užpylime žarnos galuose
privalo būti įrengti apsauginiai kranai arba vožtuvai.

XIII. OFICIALIŲ ASMENŲ INDENTIFIKACIJA
4

Pareigos:
Teisėjas ryšiams su dalyviais:
GR saugumo viršininkai:
Postų vyresnieji teisėjai:
Postų teisėjai:
Ryšio postų teisėjai:
Saugumo teisėjai:
Techninės komisijos teisėjai:

Liemenės spalva:
raudona su identifikaciniu užrašu
raudona su identifikaciniu užrašu
mėlyna su identifikaciniu užrašu
geltona su identifikaciniu užrašu
geltona su mėlynu ryšio posto ženklu
oranžinė su identifikaciniu užrašu
juoda su identifikaciniu užrašu

XIV. PRIZAI, TAURĖS
14.1 LMRČ III etapo dalyviai „Klasės asmeninės I vairuotojų“ ir „Klasės asmeninės II vairuotojų“
įskaitose užėmę I - III vietas, apdovanojami Organizatoriaus taurėmis ir prizais, jei jie įsteigti.
14.2 Komandos, LMRČ III etapo „Komandinėje įskaitoje“ užėmusios I - III vietas, apdovanojamos
Organizatoriaus taurėmis.
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14.3 LMRČ III etapo dalyviai, gimę 1998 m. ir vėliau (“Junior” įskaita), „Klasės I vairuotojų“ įskaitoje
užėmę I - III vietas, apdovanojami Organizatoriaus taurėmis ir prizais, jei jie įsteigti.
14.4 Apdovanojimo ceremonija vyks 2019-08-25 (sekmadienis) 20:30 val. šalia UAB „Šiaulių Dagris“,
Pramonės g. 6, Šiauliai. Ekipažai prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, bus baudžiami
15 EUR bauda bei neteks teisės į prizus.

XV. BAUDOS
15.1 Baudos nurodytos varžybų nuostatų priede Nr. 4 „BAUDŲ LENTELĖ“.

XVI. PROTESTAI, APELIACIJOS
16.1 Techninis patikrinimas po ralio finišo:
Vieta: UAB „Šiaulių Dagris“, Pramonės g. 6, Šiauliai
Data: 2019-08-25 (sekmadienis)
Laikas: iškart po finišo
Dalyviai, kurie SKK sprendimu bus atrinkti techniniam patikrinimui po ralio finišo privalo pasirūpinti
reikalinga įranga, įskaitant visas užplombuotas atsargines dalis, ir mechanikais techninio patikrinimo
vietoje.
16.2 Protestai teikiami laikantis LASK 13 straipsnio reikalavimų.
16.1.1. Protestas paduodamas kartu su 50 Eur mokesčiu.
16.1.2 Jei proteste reikalaujama automobilio agregatų ardymo, protesto teikėjas privalo sumokėti
papildomą/(-us) mokestį/(-ius), nurodytą/(-us) 2019 m. LMRČ Reglamento 10.7 str.
16.3 Apeliacija pateikiama vadovaujantis LASK 15 skyriumi, sumokant LASF tarybos nustatytą mokestį.

XVII. NAUDINGA INFORMACIJA
17.1. Užsienio ekipažai dėl vizų gavimo kreipiasi į Organizatorių elektroniniu paštu: ralis@inbox.lt
17.2 Varžybų dienomis dalyviai gali apsigyventi ralio gide nurodytose vietose.
17.3 Oficialūs ralio tinklalapiai: www.rally4fun.lt , www.lasf.lt

PRIEDAI:

1. Maršrutinė kortelė.
2.Teisėjas ryšiams su dalyviais ir jo darbo planas.
3. Startinių numerių ir reklaminių tekstų išdėstymo schema.
4. Baudų lentelė.

PRIVALOMOS FORMOS:

1. Dalyvio paraiška (elektroninė www.rally4fun.lt )
2. Komandinė paraiška (tik LMRČ dalyviams).
3. Tėvų sutikimas
4. Informacija sąskaitoms

Suderinta:
LASF Ralio komiteto pirmininkas
Tomas Žemaitis

Paruošta ir patvirtinta:
Organizatorius: Asociacija „Rally 4 fun“
Prezidentas Eugenijus Andrulis

...........................................

...........................................
A.V.

LASF Generalinis sekretorius
Tadas Vasiliauskas
..........................................
A. V.

