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1.! Programa
2017-07-03 Taisyklių platinimas ir paraiškų priėmimo pradžia
2017-08-11 Paraiškų priėmimo pabaiga su nustatytu startiniu mokesčiu
2017-08-17 Paraiškų priėmimo pabaiga su padidintu startiniu mokesčiu
2017-08-20 (Sekmadienis)
06:30 – 08:30
Administracinis tikrinimas
06:40 – 09:00
Techninis patikrinimas
09:10
Pirmas SKK posėdis
09:20 – 10:00
Laisvos treniruotės
10:05
Vairuotojų susirinkimas starto zonoje
10:20 – 11:10
Chronometruojami važiavimai
11:20
Antras SKK posėdis
11:30
Varžybų atidarymas
11:45
I kvalifikacinis važiavimas
Trečias SKK posėdis - 15 min. po paskutinio kvalifikacinio važiavimo
Ketvirtas SKK posėdis – 15 min. po paskutinio finalinio važiavimo.
Apdovanojimų ceremonija – 30 min. po ketvirto SKK posėdžio.
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2.! Varžybų pavadinimas
Klaipėdos raj. Automobilių sporto klubas „Žaibas” organizuoja C lygos 2017 metų Lietuvos regionų
automobilių kroso taurės varžybas. Šis etapas bus vykdomas laikantis FIA TSK, LASK, LASVOVT,
2017 m. Lietuvos regionų automobilių kroso taurės Pagrindinių taisyklių, Reglamento, varžybų
papildomų nuostatų bei kitų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

3.! Varžybų organizatorius
Organizacinis komitetas:
Organizacinio komiteto pirmininkas:
Rimantas Stapulionis +370 656 59616
Organizacinio komiteto pirmininkas:
Pavelas Ivanovas +370 658 17840
Organizacinio komiteto pirmininkas:
Leonidas Ivanovas +3706 874 8693
Organizatoriaus būstinė:
Klaipėdos raj. Automobilių sporto klubas „Žaibas”
Kodas:163737467
Adresas:
Statybininkų takas 42, Gargždai, Lietuva
Tel.: +3706 874 8693,
E-paštas: askzaibas.info@gmail.com
Organizatoriui leidimą išdavė:
Lietuvos automobilių sporto federacija
Adresas:
Savanorių pr. 56, LT-44210, Kaunas, Lietuva
Tel./fax.: +370 37 350026
Mob.: +370 615 46710
E-paštas: lasf@lasf.lt
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4.! Oficialūs asmenys
Varžybų direktorius
SKK Pirmininkas
LASF stebėtojas
Varžybų vadovas
Varžybų vadovo pav.
Varžybų sekretorius
Varžybų laikininkas
Teisėjas ryšiams su dalyviais
Trasos saugumo viršininkas
Tech. komisijos viršininkas
Med. tarnybos viršininkas
Starto vyr. teisėjas
Starto fakto teisėjas
Finišo vyr teisėjas

Leonidas Ivanovas (LT)
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
5.! Oficiali varžybų lenta

Oficiali varžybų lenta dalyvių parke.
6.! Pagrindinės sąlygos
Dalyvių klasės:
D-1600J , D-1600, D-2000, D-2000 RWD, D-2000 Super, D-3A RWD, D-3A AWD, D-OPEN
6.1. Duomenys apie trasą
Adresas:
Skaidrioji g., Gargždai, Klaipėdos raj.
Ilgis
900 m.
Plotis starto vietoje
14,5 m.
Maksimalus plotis
22,0 m.
Minimalus plotis
10,0 m.
Danga
30/70% Žvyras/smėlis-molis
Kaip ją pasiekti: Kelyje Gargždai-Dovilai už „Gargždų karjero“ kairėje.

6.2 Paraiškos
6.2.1 Kiekvienas norintis dalyvauti varžybose turi organizatoriui tvarkingai užpildyti dalyvio internetinę
formą(kuri yra skelbiama www.askzaibas.lt ), iki rugpjūčio mėn. 17 d. (imtinai), atvykus į varžybas,
pasirašyti dalyvio paraišką, daugiau informacijos tel.+370 658 17840.
6.2.2 Jokie taisymai paraiškoje negalimi, išskyrus atvejį kai pareiškėjas iki techninės komisijos
patikrinimo pradžios, gali pakeisti deklaruotą paraiškoje nurodytą automobilį į kitą, tačiau tame pačiame
divizione.
6.2.3 Vienų varžybų metu sportininkas gali važiuoti tik vienu automobiliu ir tik viename divizione,
išskyrus atvejus kai vienų varžybų metu vyksta skirtingų čempionatų varžybos.
6.2.4 Organizacinis komitetas tik suderinęs su Kroso Komitetu ir paaiškinęs atmetimo motyvus, gali
atmesti pareiškėjų ar sportininkų paraiškas dalyvauti daugia etapio čempionato atskirame etape.
6.2.5 Maksimalus viename divizione startuojančių automobilių skaičius neribojamas.
6.2.6 Pasirašydamas paraišką, dalyvis ir visa jo komanda pasižada laikytis Lietuvos Automobilių Sporto
Kodekso, taip pat visų reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
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6.2.7 Pasirašydamas paraišką, dalyvis ir pareiškėjas sutinka, kad aukščiausia ir galutinė instancija
sprendžianti ginčus automobilių sporte yra LASF Apeliacinis teismas.
6.3 Startiniai mokesčiai
•! atsiuntus paraišką iki 2017-08-11
30 Eur
•! atsiuntus paraišką iki 2017-08-17 (imtinai)
35 Eur
•! padavus paraišką varžybų dieną
40 Eur
Komandinis mokestis: nėra.
Dalyvių parko mokestis: 5 eur.
Startinis mokestis mokamas į:
Į DNB banko sąskaitą
Nr. LT864010040200041158
Kodas:163737467
Gavėjas – Klaipėdos raj. Auomobilių sporto klubas „Žaibas“,
arba grynais pinigais varžybų dieną dalyvių registracijos metu.
6.3.1 Dalyvio paraiška bus laikoma patvirtinta tik tuo atveju, kai pilnai sumokamas startinis
mokestis arba pateikiamas tai patvirtinantis mokėjimo kvitas. Jei startinis mokestis nesumokėtas,
lenktynininkas negali dalyvauti varžybose.
6.3.2 Dalyvių startiniai mokesčiai gali būti grąžinti šiais atvejais:
a) kandidatams, kurių paraiškos nebuvo priimtos;
b) jei varžybos neįvyksta;
c) jei lenktynininkas iki sekretoriato darbo pradžios perspėja, kad negalės dalyvauti varžybose,
Organizatoriaus sprendimu galima (arba ne) grąžinti dalį arba pilną startinį mokestį.
6.4 Oficialios informacijos pateikimas
6.4.1 Reglamentuojančių dokumentų pakeitimo sąlygas ir aplinkybes apibrėžia Lietuvos
automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklės.
6.4.2 Jokie pakeitimai varžybų papildomuose nuostatose nebedaromi nuo paraiškų priėmimo
pradžios, išskyrus atvejus numatytus LASK
6.4.3 Bet kokia oficiali informacija skelbiama numeruotų, datuotų biuletenių pagalba, kurie yra
neatskiriama varžybų papildomų nuostatų dalis ( iki varžybų pradžios Biuleteniai pasirašomi
Organizatoriaus, o prasidėjus varžyboms - Komisarų). Biuleteniai skelbiami oficialioje varžybų lentoje.
7.! Patikrinimai
7.1 Dokumentų tikrinimas
7.1.1 Sportininkai asmeniškai turi atvykti į dokumentų tikrinimą, kuris vyks 2017 m.
rugpjūčio 20 d. Gargždų autokroso trasoje nuo 6.30 val. iki 8.30 val..
7.1.2 Patikrinimo metu privalomi pateikti dokumentai: originali pasirašyta dalyvio paraiška su
klubo antspaudu bei reikalingais parašais bei sportininko licencija.
7.1.3 Išskyrus atvejus, žinomus varžybų Komisarams, tie sportininkai, kurie neatvyks į
dokumentų tikrinimą paskirtu laiku, varžybose dalyvauti negalės
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7.1.4 Kiekvienas varžybose dalyvaujantis automobilis turi praeiti techninį patikrinimą, į kurį
automobilį pristato vairuotojas arba jo įgaliotas asmuo. Techninis tikrinimas vyks 2017-08-20 nuo 06:40
iki 09:00 val. Patikrinimo metu bus tikrinimas automobilio bei vairuotojo ekipiruotės (t.y. šalmas,
kombinezonas, pirštinės bei batai) techninis atitikimas regioninių automobilių kroso varžybų tech.
reikalavimams.
7.2 Varžybų vykdymas
Saugumas. Kiekvienas sportininkas važiavimo metu privalo vilkėti reikalavimus atitinkančią
ekipiruotę bei tinkamai prisisegti saugos diržus. Kiekvienas sportininkas važiavimo metu privalo važiuoti
užsidaręs sportininko pusės šoninį langą. Išlipus trasoje iš sustojusio automobilio, leidžiama šalmą
nusiimti, tik pasitraukus į saugią vietą.

8.! Prizai ir taurės
Varžybų uždarymas vyks prie starto zonos. Prizininkai privalo asmeniškai dalyvauti varžybų uždaryme,
vilkėdami tvarkingą sportinę aprangą. Varžybų atskirų etapų 1-3 vietos nugalėtojai apdovanojami
organizatoriaus įsteigtomis taurėmis ir diplomais, jei tokie yra įsteigti. Komandos prizininkės 1-3 vietos
apdovanojamos organizatoriaus įsteigtomis taurėmis ir diplomais.
9.! Kita informacija
10.1 Gesintuvai
Kiekvienas sportininkas asmeniškai atsakingas už tai, kad savo stovėjimo zonoje dalyvių parke turės
nuosavą 6 kg gesintuvą. Už šio reikalavimo nesilaikymą, bauda - 60 €.
10.2 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 €.
10.3 Teisėjams ryšiams su dalyviais
Teisėjams ryšiams su dalyviais dėvės oranžinę liemenę, prie krūtinės prisegtą užrašą “Relations officer”,
arba teisėjas ryšiams su dalyviais. Jo darbo planas bus pakabintas Oficialioje varžybų lentoje.
10.4 Protestai - apeliacijos
10.4.1 Visi protestai raštu pateikiami varžybų vadovui vadovaujantis LASK 13 straipsniu, ne
vėliau kaip per 30 minučių nuo incidento pabaigos, varžybų vadovui, pridedant 60,- Eur. mokestį. Jei
protestas paduodamas dėl techninių, transmisijos ar važiuoklės reikalavimų atitikimo reglamentui,
tada pridedamas 300- Eurų, jei dėl variklio 600- Eurų mokestis.
10.4.2 Protestą gali paduoti tik komandos vadovas arba jos atstovas, padavęs komandinę paraišką
tam etapui. Iš atskirų sportininkų protestai nepriimami.
10.4.3 Sportininko atsisakymas ardyti automobilio, kuriam duodamas protestas, variklį, pavarų
dėžę ar pagrindinę pavarą laikomas jo pripažinimu pažeidus techninius reikalavimus.
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10.4.4 Varžybų vadovas ir Varžybų komisaras išnagrinėja protestą ir priima sprendimą.
Sprendimo priėmimui Varžybų vadovas bei Varžybų komisaras gali konsultuotis su automobilių
sporto specialistais.
10.4.5 Priimtas sprendimas yra galutinis ir nekeičiamas. Jei protestas patenkinamas – mokestis
grąžinamas padavusiam protestą, jei ne – mokestis perduodamas sportininkui, prieš kurį buvo
paduotas protestas, išlaidoms padengti.
10.4.6. Pareiškėjai turi teisę apeliuoti, kaip apibūdinta LASK 15 straipsnyje. Apeliacinis mokestis
– 638 Eur.
10.5. Kita informacija
Varžybų organizatorius įsipareigoja užtikrinti, kad visi LASF licencijų turėtojai (pareiškėjai,
vairuotojai, teisėjai, senjorai), LASF administracijos darbuotojai, Tarybos nariai, rėmėjai, senjorai
pateikę galiojantį LASF pažymėjimą (plastikinę kortelę) su asmens fotografija pateks į varžybas
nemokamai.
PATVIRTINIMAS
Organizatoriaus
ASK „Žaibas“
Klubo Pirmininkas

Leonidas Ivanovas

Suderinta LASF
LASF sekretoriatas
2017-07-17
LASF Generalinė sekretorė
Renata Burbulienė
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