
EDUKACINĖS MOTERŲ AUTOMOBILIŲ KROSO VARŽYBŲ

„MADAM 2016”

VARŽYBŲ NUOSTATAI

2016 m. gegužės 8 d.



1. ORGANIZACIJA

Varžybų vieta: Gargždų autokroso trasa
Varžybų data: 2016-05-08 d. (Sekmadienis)
Varžybų organizatorius: ASK „Žaibas” ir Lietuvos „Lancia“ klubas Tel. nr. : +370 687 45693,
Leonidas Ivanovas, e-paštas: askzaibas.info@gmail.com

Varžybos vykdomos vadovaujantis:
• Lietuvos automobilių sporto kodekso 18 str. 8 d
• Šiais varžybų nuostatais

2. PROGRAMA

2016-05-08 d. (Sekmadienis) 12:00 – 17:00 val.
Dalyvių registracija 12:00 – 13:00 val.
Dalyvių susirinkimas 13:00 – 13:15 val.
Laisvos treniruotės 13:15 – 13:40 val.
Varžybos 14:15 – 16:30 val.
Apdovanojimai 17:00 val.

3.OFICIALŪS ASMENYS

Varžybų vadovas Leonidas Ivanovas
Varžybų laikininkas Ramūnas Vaitkūnas
Varžybų sekretorius ______________
Starto – finišo teisėjas ______________

4. PARAIŠKOS

4.1. Paraiškos priimamos e-paštu: askzaibas.info@gmail.com iki 2016-05-08 13:00 val.  (varžybų
dieną).
4.2. Pasirašydamas paraišką dalyvis įsipareigoja laikytis LASK ir šių varžybų nuostatų.

5. STARTINIAI MOKESČIAI, ATSAKOMYBĖ

5.1. Dalyvio startinis įnašas – 10,00 Eur.
Startinis įnašas mokamas grynais dalyvių registracijos metu, arba bankiniu pavedimu į
Klaipėdos raj. automobilių sporto klubo „Žaibas“ sąskaitą  LT864010040200041158 DNB
bankas, įmonės kodas 163737467, mokėjimo paskirtis: „MADAM 2016“.

5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos dalyviai patyrė treniruočių ir varžybų metu.
5.3. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė varžybų metu tenka tiesioginiam
kaltininkui.

6. AUTOMOBILIŲ PADANGOS, SAUGUMAS

6.1. Automobilių padangos be dyglių, atitinkančios autokroso reikalavimus, galimos ir restauruotos.
6.2. Ant vairo rato draudžiama tvirtinti įtaisus vairavimui palengvinti.



6.3. Varžybų dalyviai važiavimų metu privalo prisisegti saugos diržą ir dėvėti apsauginį šalmą,
skirtą automobilių sportui, dėvėti apsaugos aprangą (sportinius kombinezonus ir pirštines).
6.4. Nepilnamečiams varžybų dalyviams reikalingas raštiškas tėvų ar globėjų sutikimas.

7. DALYVIŲ KLASĖS

7.1. Dalyvių klasės:

„MADAM klasė“ – gali dalyvauti tik moterys. Dalyvės turinčios galiojančios LASF
galiojančią licenciją, varžysis atskiroje grupėje. Automobiliai gali būti priekiniais, galiniais ir
visais varomais  ratais skirti Lietuvos automobilių kroso čempionatui arba „Regionų taurės
2016“ pirmenybių etapams, turintis įmontuotą keleivio sėdynę su saugos diržais(būklę vertina
Varžybų vadovas).

8. VARŽYBŲ VYKDYMAS

8.1. Kiekvienam dalyviui skiriama ne mažiau kaip 2 kvalifikaciniai važiavimai po 3 ratus.
Įskaitiniu kvalifikaciniu varžybų rezultatu tampa geriausias parodytas važiavimo rezultatas.
8.1. Pasiekę geriausių rezultatų kvalifikaciniuose važiavimuose. Varžybų nugalėtoju tampa
geriausią rezultatą pasiekęs dalyvis.

9. BAUDOS

9.1. Sportininko ar pareiškėjo nesportiškas elgesys Varžybų vadovo sprendimu baudžiamas pagal
Lietuvos automobilių Sporto Kodekso (LASK) 152 straipsnį;

10. APDOVANOJIMAI

10.1. Dalyviai, užėmę I-III vietas  apdovanojami organizatorių įsteigtais diplomais ir taurėmis.
Galimi rėmėjų prizai. Trasos schema bus publikuojama varžybų vietoje.

Nuostatus paruošė:

Automobilių sporto klubas „Žaibas“
Pirmininkas Leonidas Ivanovas


