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PATRVIRTINTA
LASF generalinis sekretorius
Tadas Vasiliauskas
__________________________________________

PATRVIRTINTA
LASF Kroso komiteto pirmininkas
Raimundas Kukenys
___________________________________________

PAPILDOMI NUOSTATAI

2021 M. VARŽYBOMS
ŠIAURĖS EUROPOS ZONOS (NEZ) BALTIJOS RALIO KROSO ČEMPIONATAS – 3 ETAPAS
LIETUVOS RALIO KROSO ČEMPIONATAS – 3 IR 4 ETAPAI
2021 M. RUGPJŪČIO 14-15 D., VILKYČIAI, LIETUVA.
Varžybos vyksta pagal FIA tarptautinį sporto kodeksą (ISC) su priedais ir visi pareiškėjai, dalyviai, organizatoriai ir
oficialūs asmenys savo, savo darbuotojų ir atstovų vardu įsipareigoja laikytis Lietuvos automobilių sporto
federacijos (LASF) nacionalinio sporto kodekso. Varžybos vyks pagal:
-

Šiaurės Europos zonos (NEZ) Baltijos ralio kroso čempionato (BRX) 2021 m. sporto taisykles ir 2021
m. NEZ BRX techninį reglamentą, pareiškėjams ir dalyviams, dalyvaujantiems NEZ BRX ir Lietuvos
ralio kroso čempionate (LTRX).

-

Šiuos papildomus nuostatus.

REGLAMENTAS
Kilus ginčui dėl dalykų, kuriems netaikomas Kodeksas, NEZ BRX sporto taisyklės ir su jais susijusi dokumentacija,
klausimai bus išspręsti vadovaujantis FIA dokumentais (ISC 3.16 straipsnis), susijusiais su konkrečia lenktynių
disciplina.
Galutinis BRX sporto taisyklių tekstas ir susiję dokumentai yra pateikti anglų kalba, ši redakcija bus naudojama
iškilus ginčui dėl jų aiškinimo.
Šio dokumento antraštės yra skirtos tik nuorodoms pateikti ir nėra šių papildomų nuostatų dalis.
ATSAKOMYBĖ
Kiekvienas varžybose dalyvaujantis asmuo tai daro savo atsakomybe ir savo rizika. FIA, Lietuvos automobilių
sporto federacija (LASF), organizatorius ir oficialūs asmenys be kaltės negali būti atsakingi už asmens sužalojimą
ar turtinę žalą varžybų metu.
STRAIPSNIAI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

PROGRAMA
ORGANIZACIJA
PAGRINDINĖS SĄLYGOS
PROTESTAI IR APELIACIJOS
TRIUKŠMO LYGIO TIKRINIMAS
UŽDARAS PARKAS
PODIUMAS, PRIZAI IR TAURĖS
VARŽYBŲ DRAUDIMAS
KITA INFORMACIJA
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I. PROGRAMA
Penktadienis 2021/08/13
16:00
Dalyvių parko atidarymas
23:00
Dalyvių parko uždarymas
Šeštadienis 2021/08/14
06:00
Dalyvių parko atidarymas
[LTRX]
08:00-10:00
08:15-10:15
10:00
10:30-10:45
11:00-11:36
12:00
13:10
14:30

Administracinis patikrinimas
Techninis patikrinimas
Komisarų 1-as posėdis (Varžybų valdymo centras, antras aukštas)
Vairuotojų instruktažas (privalomas)
Laisva treniruotė (1 kartas/ 3 ratai)
1-as kvalifikacinis važiavimas
2-as kvalifikacinis važiavimas
3-as kvalifikacinis važiavimas
Komisarų 2-as posėdis (10 min po 3-čio kvalifikacinio važiavimo)
15:40
Pusfinaliai ir finalai
Komisarų 3-as posėdis (10 min po finalinių važiavimų)
17:30
Apdovanojimų ceremonija
(* Po kiekvieno kvalifikacinio važiavimo ir prieš pusfinalius ir finalus bus vykdomi trasos tvarkymo darbai)
[NEZ BRX IR LTRX]
17:20-21:00
Administracinis patikrinimas
17:30-21:15
Techninis patikrinimas
23:00
Dalyvių parko uždarymas
Sekmadienis 2021/08/15
06:00
Dalyvių parko atidarymas
08:00-09:00
Administracinis patikrinimas (tik gavę varžybų vadovo leidimą)
08:00-09:00
Techninis patikrinimas (tik gavę varžybų vadovo leidimą)
09:00-09:20
Vairuotojų instruktažas (privalomas)
08:20
Komisarų 1-as posėdis (Varžybų valdymo centras, antras aukštas)
09:30-10:30
Laisva treniruotė (1 kartas/ 3 ratai)
11:00
1-as kvalifikacinis važiavimas
12:20
2-as kvalifikacinis važiavimas
13:30
Varžybų atidarymo cermonija
14:00
3-as kvalifikacinis važiavimas
Komisarų 2-as posėdis (10 min po 3-čio kvalifikacinio važiavimo)
15:20
Pusfinaliai ir finalai
Komisarų 3-as posėdis (10 min po finalinių važiavimų)
18:00
Apdovanojimų ceremonija
(* Po kiekvieno kvalifikacinio važiavimo ir prieš pusfinalius ir finalus bus vykdomi trasos tvarkymo darbai)
Varžybų vadovas nustatys tikslesnę informaciją apie varžybų eigą su išsamiu tvarkaraščiu ir starto tvarka,
komisarų patvirtinta informacija bus paskelbta oficialioje informacinėje lentoje.
II. ORGANIZACIJA
a)

Nacionalinė sporto federacija (ASN):
Lietuvos automobilių sporto federacija
Adresas: Savanorių Ave. 56, 44210 Kaunas
Telefonas: +370 688 22306
El. paštas: lasf@lasf.lt

c)

Organizacinio komiteto sudėtis:
Kazimieras Gudžiūnas (Komiteto pirmininkas)

b) Organizatorius:
Automobilių sporto klubas “Vilkyčiai”
Adresas: Minijos g. 27, Vilkyčių k., Šilutės r.
Telefonas: +370 699 39290
El. paštas: vilkyciai.ask@gmail.com
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Telefonas: +370 699 33916
El. paštas: vilkyciai.ask@gmail.com
d)

e)

Oficialūs asmenys:
2021/08/14 (LTRX)
SKK pirmininkas
Komisaras
Komisaras
2021/08/15 (NEZ BRX ir LTRX)
SKK pirmininkas
Komisaras
Komisaras
(2021/08/15-16)
Varžybų vadovas
Varžybų vadovo pavaduotojas
Varžybų vadovo pavaduotojas
Varžybų sekretorius
Techninės komisijos pirmininkas
Vyr. laikininkas
Saugumo viršininkas
Teisėjas ryšiams su dalyviais
Med. tarnybos viršininkas
Spaudos atstovas
Fakto teisėjai:
starto
falš-starto
Joker rato
finišo

Šarūnas LIESIS
Ramūnas VAITKŪNAS
Gunaras KOSOJS

(LTU)
(LTU)
(LVA)

Gunars KOSOJS
Ain BRUNFELDT
Ramūnas VAITKŪNAS

(LVA)
(EST)
(LTU)

Jānis BELAKOVS
Girts ZELMENIS
Sandra REINSALU
Artūras ŠILEIKIS
Algirdas BUDĖJUS
Regimantas VISOCKIS
BP
BP
Violeta GIEDRAITIENĖ
Tomas MARKELEVIČIUS

(LVA) Tel. +371 295 50365
(LVA)
(EST)
(LTU)
(LTU)
(LTU)
(
)
(
)
(LTU)
(LTU)

Sergejs Bednarskis
BP
BP
Rihards SAKS

(LVA)
(
)
(
)
(LVA)

Teisėjas ryšiams su dalyviais
Teisėjas ryšiams su dalyviais bus su liemene su užrašu „Competitors’ liaison officer“. Jį galima bus rasti:
- Administraciniame ir techniniame patikrinimuose.
- Dalyvių parke.
- Starto zonoje.
- Šalia oficialios informacinės lentos ir uždarame parke po finalo.

f)

Oficiali informacinė lenta
Oficiali informacinė lenta yra dalyvių parke.
Rezultatai bus paskelbti oficialioje informacinėje lentoje pasibaigus kiekvienam kvalifikaciniam važiavimui.

III. PAGRINDINĖS SĄLYGOS
a)

Šios varžybos bus laikomos:
- 2021 m. Šiaurės Europos zonos (NEZ) ralio kroso čempionatas
(NEZ Super 1600, NEZ Touring car, NEZ Super 2000, NEZ 4WD)
-

b)

2021 m. Lietuvos ralio kroso čempionatas
(Super 1600, Touring Cars, Super Car, 2000 Super, Junior 1000, RX Light)

Duomenys apie trasą
- Pavadinimas:
- Adresas:
- Telefonas:

Vilkyčių automobilių sporto kompleksas
Kebelių 4, Kebelių k., Šilutės r.
+370 699 33916

c)

GPS koordinatės:
Ilgis:
Plotis starto vietoje:
Maksimalus plotis:
Minimalus plotis:
Danga:
Judėjimo kryptis:
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55.523756, 21.455673 (WGS)
850 m
14,5 m
16 m
10 m
45% žvyras ir 55% degutbetonis
Prieš laikrodžio rodyklę

Dalyviai:
- BRX yra atviras čempionatas dalyviams / pareiškėjams, turintiems FIA NEZ narių ASN išduotas
nacionalines licencijas arba tarptautines kroso licencijas, tinkamas kroso varžyboms. ES
profesionalūs pareiškėjai ar dalyviai turi teisę dalyvauti Europos Sąjungos ar panašiose šalyse
vykstančiose zoninėse varžybose ir rinkti taškus ta pačia teise kaip ir tų šalių nacionaliniai licencijų
turėtojai.
-

-

LTRX yra atviras čempionatas dalyviams / pareiškėjams, turintiems Lietuvos ASN išduotas licencijas
arba nacionalinės ASN išduotas licencijas kroso varžyboms, ar tarptautines kroso licencijas.
Kitų šalių dalyviai/ pareiškėjai norintys dalyvauti LTRX gali tai padaryti tik gavę išankstinį savo šalies
ASN leidimą (šį leidimą atitinkamas ASN išduoda savo nuožiūra) ), užpildžius LTRX čempionato
paraišką ir sumokėję: 50 EUR mokestį už sezoną.
Mokėjimas turi būti atliktas bankiniu pervedimu į LASF („Swedbank“ sąskaitos Nr. LT15 7300 0100
0224 6403, SWIFT / BIC kodas: HABALT22). Mokėjimą privalo atlikti sportininko pareiškėjas.

Visi vairuotojai, turintys NEZ šalių nacionalinę licenciją, privalo turėti draudimą licencijoje arba atskirai, jie
privalo turėti galiojančią savo šalies ASN išduotą licenciją.
d)

Registracija / paraiškos:
- Dalyvių paraiškos organizatoriui turi būti išsiųstos ne vėliau kaip iki pirmadienio, 2021 m. rugpjūčio
10 d.
- Dalyvių paraiškos organizatoriui turi būti siunčiamos el. paštu: vilkyciai.ask@gmail.com, jei kyla
klausimų: el. paštas: vilkyciai.ask@gmail.com
- Dalyvių parko vietos registracija turėtų būti vykdoma oficialiame organizatoriaus tinklalapyje čia:
https://reg.askvilkyciai.lt/

e)

Registracija /startinis mokestis:
(2021-08-14) (LTRX)
- Dalyvio startinis mokestis 135 EUR (Startinis mokestis – 120 EUR + Dalyvių parko mokestis - 15 EUR)
už LTRX (Super 1600, Touring Cars, Super 2000, Super Cars, RX Light);
- Dalyvio startinis mokestis 65 EUR (Startinis mokestis – 50 EUR + Dalyvių parko mokestis - 15 EUR)
už LTRX (Junior 1000);
(2021-08-15)
- Dalyvio startinis mokestis 200 EUR už NEZ BRX (visos NEZ BRX klasės, įskaitant LTRX visas klases,
kurios startuos pagal BRX klases);
- Dalyvio startinis mokestis 50 EUR LTRX (Junior 1000);
- Dalyvio startinis mokestis 200 EUR NEZ BRX Papildomos varžybos (Xtreme BRX);
- Pavėlavus (vėliau nei 2021 m. rugpjūčio 10 d., antradienis) - dalyvio startinis mokestis + papildomi
50 EUR;
- Dalyvio startinį mokestį galima sumokėti banko pavedimu renginio organizatoriui ASK „Vilkyčiai“
SWEDBANK banko sąskaita (sąskaitos Nr. IBAN LT74 7300 0100 0258 6684, SWIFT / BIC kodas
HABALT22)
Startinis mokestis turi būti atliktas prieš BRX renginį, kuriame dalyvis planuoja pirmą kartą varžytis.
Dalyvio mokestį galima sumokėti grynaisiais pinigais varžybų sekretoriate administracinio
patikrinimo metu.
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Organizatoriaus sutikimo patvirtinimas yra laikomas sutartimi, kai dalyvis sumoka startinį mokestį. Dalyvis,
neatvykęs į varžybas, privalo kuo greičiau pranešti organizatoriui nurodydamas priežastį. Pranešimas turi
būti išsiųstas el. paštu: vilkyciai.ask@gmail.com
f)

g)

Dalyvio startinis mokestis gali būti grąžinamas tik:
- nepriimtiems dalyviams.
- jei varžybos nevyksta.
- jei dalyvis atsiima savo registraciją ne vėliau kaip antradienį (2021-08-10) prieš varžybas. Jei
organizatoriui bus pranešta apie nedalyvavimą nuo to antradienio iki administracinio patikrinimo
pradžios, bus grąžinta tik 50% startinio mokesčio.

Varžybų vykdymas:
- Laisva treniruotė
- Kvalifikaciniai važiavimai
- Pusfinaliai ir finalai

3 ratai (1 kartą)
4 ratai
6 ratai

IV. PROTESTAI IR APELIACIJOS
(LTRX)
- Protesto mokestis yra 100 EUR
- Jei protesto pagrindas reikalauja išardyti ir vėl surinkti transporto priemonės dalis, prie protesto turi
būti sumokėtas papildomai 1 000 EUR (Super Cars – 2000 EUR) mokestis;
- Visi protestai turi būti pateikiami vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto kodekso 13 straipsniu.
Visi protestai turi būti pateikiami raštu ir įteikti varžybų vadovui ar jo padėjėjui arba, jei jų nėra,
varžybų komisarams, kartu su reikalaujamu protesto mokesčiu.
(NEZ BRX and LTRX)
- Protesto mokestis yra 300 EUR
- Jei protesto pagrindas reikalauja išardyti ir vėl surinkti transporto priemonės dalis, prie protesto turi
būti sumokėtas papildomai 1 000 EUR mokestis.
V. TRIUKŠMO LYGIO TIKRINIMAS
Visiems automobiliams taikoma 100 dB riba.
VI. DALYVIŲ PARKAS
- Tik tuos automobilius, kurie dalyvavo finale (o ne pusfinalyje), dalyviai turi pristatyti į Uždarą parką
iškart po finišo, išskyrus automobilius, kurie varžybų nebaigė dėl kitų priežasčių, išskyrus variklio
problemas.
- Automobiliai turi likti Uždarame parke mažiausiai 30 minučių po preliminarių rezultatų paskelbimo
ir tol, kol bus atiduoti technikinės komisijos pirmininko sprendimu. Šioje vietoje draudžiama
remontuoti automobilį ar atlikti degalų papildymą.
- Tie vairuotojai, kuriems buvo parodyta juoda vėliava, turi grįžti į dalyvių parką, o ne į Uždarą parką.
VII. PODIUMAS, PRIZAI IR TAURĖS
(LTRX)
- Podiumo ceremonija šalia Varžybų valdymo centro vyks iškart po galutinių rezultatų paskelbimo
Oficialioje informacinėje lentoje. Prisistatyti turi trys pirmi finišavę asmenys, vilkintys savo varžybų
kombinezoną. I-III vietos nugalėtojai bus apdovanoti taurėmis bei rėmėjų prizais.
(NEZ BRX and LTRX)
- Pagal NEZ BRX taisykles 2021 metams.
- Podiumo ceremonija šalia Varžybų valdymo centro vyks iškart po galutinių rezultatų paskelbimo
Oficialioje informacinėje lentoje. Prisistatyti turi trys pirmi finišavę asmenys, vilkintys savo varžybų
kombinezoną. Už neatvykimą į šią ceremoniją ir (arba) netinkamų drabužių vilkėjimą bus paskirta
komisarų nustatyta bauda.
- Per varžybas I-III vietos nugalėtojams bus įteikti Organizatoriaus skirtais piniginiai prizai, taurė, bus
iškelta jų šalies vėliava ir skambės nugalėtojo himnas (dalyvio pilietybė nustatoma pagal licenciją
išdavusios ASN šalį - 9.4 straipsnis). 1 ISC):
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1 vieta – 200 EUR;
2 vieta – 150 EUR;
3 vieta – 100 EUR.
VIII. VARŽYBŲ DRAUDIMAS
Organizatorius visiems NEZ BRX, LTRX, LRX varžybų dalyviams garantuoja civilinės atsakomybės draudimą.
Informacija, susijusi su draudimu, bus prisegta Oficialioje informacinėje lentoje.
IX. KITA INFORMACIJA
a)

Dalyvių parke tiekiama elektra.
b) Įvairūs:
- Kiekvienas dalyvis gali nemokamai atsivežti 3 mechanikus / pagalbininkus. Kiti komandos nariai moka visą
bilieto kainą.
- Dviračius ir elektrinius mopedus leidžiama naudoti, važiuoti galima ne didesniu kaip 10 km / h greičiu.
- Draudžiama naudoti bet kokias kitas motorines transporto priemones varžybų teritorijoje / dalyvių parke.
- Maksimalus dalyvių parko vietos plotas, tenkantis vienam dalyviui, 225 m2 (pvz., 25m x 9m).
- Atvykę prašome palaukti, kol vyriausiasis dalyvių parko vadovas nurodys automobilio stovėjimo vietą.
c)
Aplinkos apsauga:
- Pagal NEZ BRX 2021 m. nuostatus. Atliekas reikia palikti šiukšliadėžėse, esančiose dalyvių parke. Viskas, kas
buvo atvežta į varžybas, turi būti vėl parvežta namo. Skysčio rinktuvas ir brezentas turi būti po dalyvio
transporto priemonėmis, kol yra dalyvių parke.
- Kiekvieno vairuotojo prašoma užtikrinti, kad plastikinis paklotas (mažiausias matmuo yra 4x5 m) būtų
paskleistas ant žemės jo komandai skirtoje vietoje dalyvių parke, kur turi būti tvarkomas jo automobilis, kad
būtų išvengta bet kokio grunto užteršimo įvykus atsitiktiniam nutekėjimui ir kt.
- Kiekviena komanda savo dalyvių parko vietoje turėtų turėti bent vieną 6 kg gesintuvą.

SVEIKI ATVYKĘ Į VILKYČIUS!
KARTĄ ČEMPIONAS, AMŽIAMS ČEMPIONAS!
DAUGIAU INFORMACIJOS TINKLALAPIUOSE:
WWW.ASKVILKYCIAI.LT
WWW.LASF.LT

https://www.facebook.com/askvilkyciai.lt

