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  Šie papildomi nuostatai paruošti vadovaujantis reikalavimais, nustatytais 2015 metų Regioninių 

automobilių kroso varžybų Reglamente. Visiems straipsniams, nepaminėtiems šiuose 

papildomuose nuostatuose, galioja visi reikalavimai, numatyti 2015 metų Regioninių automobilių 

kroso varžybų Reglamente. 
 

STRAIPSNIAI: 

I. Programa 

II. Organizacija 

III. Pagrindinės sąlygos 

IV. Patikrinimai 

V. Varžybų vykdymas  

VI. Uždaras parkas, Rezultatai, Protestai 

VII. Prizai ir taurės 

VIII. Kita informacija 

 

I. PROGRAMA  

 

2015-04-27   Nuostatų platinimas ir paraiškų priėmimo pradžia 

2015-05-23 Šeštadienis 

 

 19:00-19:30  Dalyvių registracija 

 19:00-20:00 Techninis patikrinimas 

 20:15  Vairuotojų susirinkimas starto vietoje 

 20:30-21:10 Chronometruojami važiavimai  

 21:30  Važiavimų pradžia 

2015-05-24 Sekmadienis 

 00:00 Fejerverkai 

 00:15 Finaliniai važiavimai 

 

 

 II. ORGANIZACIJA 

1.1. Automobilių sporto klubas ,Žaibas “ organizuoja naktinio automobilių kroso varžybas 

”Gargždų naktis 2015” . Šios varžybos bus pravedamos laikantis 2015 metų Regioninių 

automobilių kroso varžybų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 
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1.2. Organizacinis komitetas: 

Organizacinis komitetas:  Leonidas Ivanovas 

   Pavelas Ivanovas 

   Rimantas Stapulionis 

 

Organizatoriaus būstinė: 

ASK „Žaibas“ 

Adresas: Gargždai, Statybininkų takas 42  

Tel.: 868748693; 865817840 

E-paštas: zaibas@balticum-tv.lt  
 

1.3.Oficialūs asmenys 

 

Varžybų komisaras  BP 

Varžybų vadovas  BP 

Varžybų direktorius  Leonidas Ivanovas  

Varžybų vyriausias sekretorius  BP 

Varžybų vyriausias laikininkas  BP 

Techninės komisijos pirmininkas  _____ 

Trasos saugumo viršininkas  BP  

Medicininės tarnybos viršininkas  BP 

Teisėjas ryšiams su dalyviais  _____ 

Teisėjai: 

                 starto  _____ 

                 finišo  _____ 

 

1.4. Oficiali varžybų lenta. Oficiali varžybų lenta yra dalyvių parke prie įvažiavimo į starto zoną. 

 

III.  PAGRINDINĖS SĄLYGOS 
 

2. Varžybų statusas: parodomosios 2015 metų automobilių kroso varžybos „Gargždų naktis 

2015“. 

3.   Duomenys apie trasą  

Adresas:   Gargždai, skaidrioji gatvė, buvęs SMK karjeras 

       Ilgis    900 m. 

       Plotis starto vietoje   14,5 m. 

  

mailto:zaibas@balticum-tv.lt
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       Maksimalus plotis   22,0 m. 

       Minimalus plotis   10,0 m. 

       Danga    30/70 proc. Žvyras/smėlis-molis 

 Kaip ją pasiekti: Kelyje Gargždai-Dovilai už „Gargždų karjero“ kairėje.  

 

4.     Paraiškos 

4.1 Kiekvienas norintis dalyvauti varžybose turi organizatoriui nusiųsti tvarkingai užpildytą 

nustatytos formos Dalyvio paraišką adresu: +37065817840 arba e-paštu: zaibas@balticum-tv.lt 

5.     Dalyviai 

5.1. Dalyvauti varžybose gali visi vairuotojai, turintys galiojančias 2015 m. LASF “D” “E” “M” 

kategorijos, ar kitos šalies ASF galiojančias licencijas ir kurių amžius atitinka 6 punkte nurodytiems 

reikalavimams. Vienkartines „M“ kategorijos  LASF licencijas galima įsigyti dalyvių registracijos ir 

dokumentų patikrinimo metu. Už licencijų išdavimą atsakingas varžybų Organizatorius. Asmenims 

neturintiems 18 metų varžybų dieną privalomas raštiškas tėvų sutikimas dalyvauti varžybose, kuris 

pateikiamas varžybų vyr. sekretoriui. 

 

 

6.    Startiniai mokesčiai. 

6.1. Startinis mokestis: 

Dalyvavusiems Regioninių taurės varžybų I etape ir Žemaitijos regiono I etape startinis 

mokestis 5 €. 

Atvykusiems dalyvauti tik „Gargždų naktis 2015“ varžybose, startinis mokestis 30 €. 

Startinis mokestis mokamas, grynais pinigais varžybų dieną dalyvių registracijos metu. 

 

7. Draudimas.  

7.1 Organizatorius apdraudžia varžybas civilinės atsakomybės draudimu. 

IV. PATIKRINIMAI:  

8. Dalyvių registracija  

8.1. Dalyvių registracija vyks Gargždų autokroso trasoje 2015-05-23 - nuo 19:00 iki 19:30 val. 

9.    Techninis patikrinimas   

9.1. Kiekvienas varžybose dalyvaujantis automobilis turi praeiti techninį patikrinimą, į kurį jį 

pristato vairuotojas arba jo įgaliotas asmuo.  

Automobilio priekyje turi būti sumontuoti standartiniai arba laisvos formos veikiantys 

gabaritiniai žibintai. Lemputės – ne mažiau 21 vato. 

http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=335079;6176480;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=334997,6176483&z=2000&lrs=hybrid,stops,zebra
mailto:zaibas@balticum-tv.lt
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Techninis tikrinimas vyks Gargždų autokroso trasoje 2015-05-23 - nuo 19:00 iki 20:00 val. 

 

V.  VARŽYBŲ VYKDYMAS 

10. Varžybų automobilių klasės : 

 

 “D-1600J - VAZ klasika“ 

 “D-1600 - D-2000“ 

 “M-3A“ 

 “OPEN - D2000 Super“ 

 

Automobilių klasės gali būti koreguojamos, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, aptarus dalyvių 

susirinkime ar nusprendus varžybų vadovui. 

 

11. Chronometruojami važiavimai. Vairuotojų susirinkimas 

11.1. Chronometruojami važiavimai vykdomi pagal divizionus. Varžybų vadovas nustato 

chronometruojamų važiavimų ratų skaičių.  

 

11.2. Varžybų vadovo sprendimu galimas leidimas startuoti iš paskutinės eilės nepravažiavus nei 

vieno chronometruojamų važiavimo rato. Tokiu atveju varžybų dalyvis privalo  per teisėją ryšiams 

su dalyviais kreiptis į varžybų vadovą. 

 

11.3. Varžybų dalyviai privalo asmeniškai dalyvauti vairuotojų susirinkime.  

12. Kvalifikaciniai važiavimai. Važiavimo ratų skaičių nustato varžybų vadovas ir praneša 

vairuotojų susirinkimo metu. 

 

13. Finalai.  

Finalinių važiavimų ratų skaičių nustato Varžybų vadovas ir praneša vairuotojų susirinkimo metu. 

 

 VI. REZULTATAI: 

15. Rezultatai. Visi rezultatai bus pakabinti oficialioje varžybų lentoje. 

 

VII. PRIZAI IR TAURĖS: 

15. Prizai.   

Varžybų uždarymas vyks prie starto zonos. Prizininkai privalo asmeniškai dalyvauti varžybų 

uždaryme, vilkėdami tvarkingą sportinę aprangą. Varžybų atskirų divizionų 1-3 vietos nugalėtojai 

apdovanojami organizatoriais įsteigtomis taurėmis, diplomais ir rėmėjų daiktiniais prizais.  
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VIII.  KITA INFORMACIJA 

 

16. ATVYKIMAS.  

Gargždų autokroso trasa randas Kelyje Gargždai-Dovilai už „Gargždų karjero“ kairėje. Gargždai, 

skaidrioji gatve.  

17. GESINTUVAI.  

Kiekvienas sportininkas asmeniškai atsakingas už tai, kad savo stovėjimo zonoje dalyvių parke 

turės nuosavą 6 kg gesintuvą. Už šio reikalavimo nesilaikymą, bauda - 60 €. 

18. ALKOHOLIO KONTROLĖ 

Varžybų vadovo sprendimu varžybų metu galima bet kurio varžybų dalyvio alkoholio kontrolė. 

Neblaivus varžybų dalyvis šalinamas iš varžybų. 

19. GAMTOS APSAUGA. Kiekvienas sportininkas asmeniškai atsakingas už tai, kad automobilio 

stovėjimo vietoje dalyvių parke būtų naudojamas paklotas (minimalus dydis – 4x5m), kuris 

klojamas ant žemės ir naudojamas, kad remontuojant automobilį įvykus netyčiniam tepalo ar kitų 

cheminių medžiagų išsiliejimui apsaugotų gruntą nuo užteršimo. Už šio reikalavimo nesilaikymą, 

bauda - 60 €. 

 

20. TEISĖJAS RYŠIAMS SU DALYVIAIS 

Teisėjams ryšiams su dalyviais dėvės oranžinę liemenę, prie krūtinės prisegtą užrašą “Relations 

officer”, arba teisėjas ryšiams su dalyviais.  

 

21. DALYVIŲ PARKAS 

Dalyvių parke draudžiama naudoti kaitinamąsias lempas apšvietimui, galima naudoti tik 

dienos lempas arba diodinį apšvietimą. 

Dalyvių parke bus 2-3 taškai elektros energijai. 

 

22. VIEŠBUČIAI. APGYVENDINIMAS 

23. PATVIRTINIMAS   

 

Automobilių sporto klubas „Žaibas“   Suderinta: LASF Kroso komitetas 

Pirmininkas Leonidas Ivanovas 

 
 

 

http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=335079;6176480;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=334997,6176483&z=2000&lrs=hybrid,stops,zebra

