2nd EVENT OF NEZ CHAMPIONSHIP FOR RALLYCROSS DRIVERS
2nd EVENT OF LITHUANIAN CHAMPIONSHIP FOR RALLYCROSS DRIVERS
4th EVENT OF POLISH CHAMPIONSHIP FOR RALLYCROSS DRIVERS

“VILKYČIAI – 2017 “

SUPPLEMENTARY REGULATIONS
Short version

22-23 JULY 2017

Ši trumpoji versija remiasi reikalavimais, nustatytais
2017 metų Šiaurės Europos šalių automobilių ralikroso čempionato Pagrindinių taisyklių versijoje.
Visiems
straipsniams,
nepaminėtiems
šioje
trumpojoje versijoje, galioja visi reikalavimai,
numatyti Pagrindinėse taisyklėse. Pagrindinės
taisyklės
galioja
visiems
pareiškėjams,
dalyvaujantiems Šiaurės Europos šalių automobilių
kroso čempionate. Pagrindinės taisyklės taip pat
publikuojamos
kiekvienų
varžybų
Oficialioje
informacinėje
lentoje.
Trumposios
versijos
numeracija atitinka Pagrindinių taisyklių numeraciją.

This "Short Version" is based on 2017 version of
Standard Regulations for Events of the NEZ
Championship for Rallycross Drivers. For all articles
not specified in this Short Version, the Standard
Regulations for Events of the NEZ Championship for
Rallycross Drivers are valid. The Standard
Regulations are distributed to each competitor in
the NEZ Championship by his ASN. They are also
posted on the Official Notice Board of each event.
The numbering of the chapters is in accordance with
the Standard Regulations.
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I.
I.

PROGRAMA

2017.05.22
Taisyklių platinimas ir paraiškų priėmimo pradžia
2017.07.14
Paraiškų priėmimo pabaiga su nustatytu startiniu
mokesčiu
2017.07.22
Paraiškų priėmimo pabaiga su padidintu startiniu
mokesčiu
2017.07.22 ŠEŠTADIENIS
11:00 dalyvių parko darbo pradžia
16:00 – 20:00 sekretoriato darbo pradžia, dalyvių
registracija
17:00 – 21:00 automobilių techninis patikrinimas
2017.07.23 SEKMADIENIS
07:20-07:45 automobilių techninis patikrinimas su
organizatoriaus leidimu
08:00-08:30 1-as SKK posėdis
8:30 Vairuotojų susirinkimas ir burtų traukimas
9:00-09:45 laisvos treniruotės (1X3 ratai kiekvienam
dalyviui)
10:00 1 kvalifikacinis važiavimas

Programme
Organisation
General conditions
Checking
Running of the event
Parc Ferme/Results/Protests
Prizes and cups
Other information

PROGRAMME

2017.05.22
Publication of regulations and acceptance of entries
2017.07.14
Closing date of entries at normal fee
2017.07.22
Closing date of entries at increased fee
2015. 07. 10 SATURDAY
16:00-22:00 Padock opens
17:00 – 21:00 Secretariat opens. Administrative
checking
17:00 – 21:00 Scrutineering
2017. 07. 22 SUNDAY
07:20-07:45 Scrutineering (Only with passes)
08:00-08:30 1st Stewards meeting
8:30 drivers briefing and the draw
08:30-09:45 free practice (1 X 3 laps for one driver)
10:00 1 Qualifying heats
11:00 Opening ceremony and drivers presentation
12:00 2 Qualifying heats
14:00 3 Qualifying heats
10 min after last heat
2nd Stewards meeting

11:00 varžybų atidarymas ir vairuotojų pristatymas
12:00 2 kvalifikacinis važiavimas
14:00 3 kvalifikacinis važiavimas
10 min po paskutinio kvalifikacinio važiavimo
2-as SKK posėdis
16:00 Finalai
10 min po paskutinio finalo
3-as SKK posėdis
10 minučių po paskutinio SKK posėdžio Prizų įteikimo
ceremonija.

II.

ORGANIZACIJA

16:00 Finals
10 min after last Final
3rd Stewards meeting
prize-giving ceremony - 10 minutes after last
steward meeting

II. ORGANISATION
Automobile motor sport club „Vilkyčiai“ will
organize the 2 nd event of NEZ championship for
rallycross drivers, 2nd event of Lithuanian
championship for rallycross drivers, 4th event of
the Polish Championship for rallycross drivers. This
Event will be run in accordance with the Code (and
its Appendices) of the FIA and Lithuanian
automobile sport, NEZ General Prescriptions for the
Championship, Lithuanian rallycross championship
General Regulations and Reglament, Poland
Rallycross cup 2017 regulations. these Regulations
(and any other Regulations which may be issued in
writing by the organisers).
Organising committee:
Chairman of the Organising com.:
Kazimieras Gudžiūnas +37069933916
Vice-chairman of the Org. com.:
Vytautas Laurinaitis
Members of the Organising com.:
Agnė Subačiūtė +370 669939290
Virginija Gudžiūnienė +370 699 39912
Elena Servienė +370 699 39469

Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“ organizuoja
Šiaurės Europos zonos (NEZ) šalių rali-kroso
čempionato 2 etapą, Lietuvos Automobilių rali-kroso
čempionato 2 etapo varžybas, Lenkijos ralio kroso
čempionato 4 etapas. Šis etapas bus vykdomas
laikantis FIA, Lietuvos Automobilių Sporto Kodekso
bei visų jų priedų, NEZ rali-kroso čempionato
Pagrindinių taisyklių, Lietuvos automobilių rali-kroso
čempionato Pagrindinių taisyklių, Lenkijos ralio kroso
čempionato Reglamento, varžybų papildomų
nuostatų bei kitų reglamentuojančių dokumentų
reikalavimų.
Organizacinis komitetas:
Organizacinio komiteto pirmininkas:
Kazimieras Gudžiūnas +37069933916
Organizacinio kom. pirmininko pavad.:
Vytautas Laurinaitis
Organizacinio komiteto nariai:
Agnė Subačiūtė +370 699 39290
Virginija Gudžiūnienė +370 699 39912
Organizer head quaters:
Elena Servienė +370 699 39469
Adress : Minijos g.27,Vilkyčiai Šilutės raj.
Organizatoriaus būstinė :
Tel.:+370 699 33916, Faks.+370 441 76840, e-mail:
Adresas : Minijos g.27,Vilkyčiai Šilutės raj.
vilkyciai.ask@gmail.com
Tel.:+370 699 33916, Faks. +370 441 76840,el.paštas: Lithaunian ASN Tel/fax.: +370 37 350106
vilkyciai.ask@gmail.com
Adress: Draugystės g.19,LT-51230,Kaunas,
Lietuvos Automobilių sporto Federacija
Mob.tel.+370 615 46710, e-mail: lasf@lasf.lt
Tel/fax.: +370 37 350106
Officials:
Adresas :Draugystės g.19,LTChief Steward
Trond Bakkom (Nor)
51230,Kaunas,Mob.tel.+370 615 46710
NEZ Steward
Jukka Westerback (Fin)
Lietuva, lasf@lasf.lt
ASN Steward
Šarūnas Liesis (LT)
POL Steward
Miroslaw Urbaczewski (POL)
Clerk of the Course Donatas Liesis (LT)
Assistant Clerk of the Course Remigijus Bilevičius
Oficialūs asmenys
SKK pirmininkas
Trond Bakkom (Nor) (LT)
Secretary of the Meeting
(LT)
NEZ Komisaras
Jukka Westerback (Fin)
Chief
Secretary
Artūras
Šileikis
(LT)
ASN Komisaras
Šarūnas Liesis (LT)
Chief Scrutineer - Saulius Stanaitis (LT)

POL Komisaras
Miroslaw Urbaczewski (POL)
Varžybų vadovas
Donatas Liesis (LT)
Varžybų vadovo pavaduotojas Remigijus Bilevičius
(LT)
Varžybų sekretorius
Artūras Šileikis (LT)
Techninės komisijos pirmininkas Saulius Stanaitis LT)
Vyriausias laikininkas
Tomas Šimkus (LT)
Saugumo viršininkas
Algirdas Bilevičius (LT)
Teisėjas ryšiams su dalyviais Gediminas Vainauskas
(LT)
Vyr. medicinos specialistė Violeta Giedraitienė(LT)
Fakto teisėjai:
Starto - Tomas Grigonis (LT)
Falš-starto – Žilvinas Kukučionis (LT)
Jocker rato – Aurimas Budėjus (LT)
Finišo - Vidmantas Dailidė (LT)

III.

PAGRINDINĖS SĄLYGOS

Varžybų statusas
Šiaurės Europos zonos (NEZ) šalių rali-kroso
čempionato 2etapas.
Lietuvos automobilių rali-kroso čempionato 2
etapas.
Lenkijos ralio – kroso. 4 čempionato etapas
Duomenys apie trasą
Adresas
Šilutės raj.,Vilkyčių trasa
Ilgis
850 m.
Plotis starto vietoje
14 m.
Maksimalus plotis
12 m.
Minimalus plotis
10,0 m.
Danga
45 proc.žvyras + 55 proc. degutbetonio
Kaip ją pasiekti
25 km. nuo Klaipėdos ir 23 km. nuo Šilutės m.
339357, 6157249 (LKS)
55.523756, 21.455673 (WGS)
55° 31' 25.52", 21° 27' 20.42" (WGS)
Jocker ratas 150 m.
Dalyviai, paraiškos
Individualios paraiškos turi būti pateiktos
organizatoriui: el.paštu vilkyčiai.ask@gmail.com
Divizionai:
NEZ rali-kroso čempionato divizionai:

Chief Timekeeper - Tomas Šimkus (LT)
Chief Safety Officer - Algirdas Bilevičius (LT)
Driver Liaison Officer – Gediminas Vainauskas (LT)
Chief Medical Officer - Violeta Giedraitienė(LT)
Judges of fact:
Start Tomas Grigonis (LT)
False start – Žilvinas Kukučionis (LT)
Jocker lap – Aurimas Budėjus (LT)
Finish - Vidmantas Dailidė (LT)

III. GENERAL CONDITIONS
General
2 nd event of NEZ championship for rallycross
drivers.
2nd event of Lithuanian championship for rallycross
drivers.
4th event of Polish Championship for rallycross
drivers.
Description of the circuit
Adress
Vilkyčiai track, Šilutės raj.
Length 850 m.
Width of start 14 m.
Max. width 12 m.
Min. width 10 m.
Composition 45 proc. gravel + 55 proc. tarmac
Location 5 km. From Klaipeda and 23km. From
Šilutė
339357, 6157249 (LKS)
55.523756, 21.455673 (WGS)
55° 31' 25.52", 21° 27' 20.42" (WGS)
Joker lap 150 m.
Entry forms - Entries
Entry forms must be sent to organizer by e-mail:.
Vilkyciai.ask@gmail.com
Divisions:
NEZ championship for rallycross drivers divisions:
NEZ SUPER 1600 – cylinders capacity does not
exceed 1600 cm3, 2 WD – front wheel drive; driver
min 15 years old.
NEZ 2000 – cylinders capacity does not exceed 2000
cm3, 2 WD – driver min. 15 year old. Only cars
homologated for 4 passengers.
NEZ OPEN – over 2000 cm3 without limits for
cylinders capacity; 2 WD, driver min 18 year old.

NEZ SUPER 1600 – variklio darbinis tūris iki 1600 cm3, Lithuanian championship for rallycross drivers
2WD. Priekinė vedanti ašis. Gali dalyvauti sportininkai divisions:
nuo 15 metų.
 Super 1600
NEZ 2000 – variklio darbinis tūris iki 2000 cm3, 2WD.  Super Cars
Kėbulas – ne mažiau 4 sėdimų vietų. Gali dalyvauti  Touringcars
sportininkai nuo 15 metų.
Polish Championship for rallycross drivers.
NEZ Open – variklio darbinis tūris viršija 2000 cm3,  Super Cars
variklio darbinis tūris neribojamas, 2WD. Gali  Super Nationals (1600, 2000, OPEN)
dalyvauti sportininkai nuo 18 metų
 BMW E36
 Seicento Cup
Lietuvos rali-kroso čempionato divizionai:
 Fiat 126 Cup
•Super 1600 – gali dalyvauti sportininkai nuo 14 metų
•Super Cars – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų Entry fee:
NEZ championship 1st closing date of entries (2017•Touringcars – gali dalyvauti sportininkai nuo 18 metų 07-14) – 120 EUR.
NEZ championship 2nd closing date of entries
Lenkijos rali-kroso čempionato divizionai
(2017-07-22) – 150 EUR.
 Super Cars
Lithuanian championship for rallycross 80 Eur.
 Super Nationals (1600, 2000, OPEN)
Polish Championship for rallycross drivers - 150
 BMW E36
EUR.
 Seicento Cup
Services fee (electricity, water, etc.) – 15 EUR.
 Fiat 126 Cup
Startinis mokestis
NEZ čempionatas padavus paraišką iki 2017- 07-14
120 EUR
NEZ čempionatas padavus paraišką iki 2015 07 22 –
150 EUR
Dalyvių parko zonos paslaugos mokestis
(elektra, vanduo ir kiti) 15 EUR .
Lietuvos ralio kroso čempionato – 80 Eur.
Lenkijos ralio kroso čempionato startinis mokestis –
150 Eur.
Startinis
mokestis
mokamas
į
a/s
LT747300010002586684,AB
Swedbank,b/k.73000
arba grynais pinigais varžybų dieną dokumentų
patikrinimo metu. Gavėjas ASK Vilkyčiai, įmonės
kodas 193132577.
Draudimas
Organizatorius apdraudžia varžybas bendrosios
civilinės atsakomybės draudimu.

Entry fee must be paid by bank transfer to account
no.LT747300010002586684,AB
Swedbank,
b/k.73000, recipient - ASK „Vilkyčiai“,company
no.193132577 or by cash at the administrative
checking.
Insurance
Organizer guarantees an insurance of civil
responsibility towards third parties.

IV. CHECKING
Administrative checking
Only drivers must report to administrative checking
which will be held at „Vilkyčiai“ track.
Scrutineering
Any car taking part in the event must be presented
to scrutineering, which will be held at the organizer
appointed place in the Paddock on Saturday
(2017.07.22) from 16:00 till 20:00. If driver is late to
scrutineering, he can pass it on Sunday (2017.07.23 )
from 07:20 till 07:45 paying penalty of 20 EUR . No
car will be allowed to start unless it has passed
scrutineering.

IV.
PATIKRINIMAI
Dokumentų tikrinimas
Vairuotojai asmeniškai turi atvykti į dokumentų
V. RUNNING OF THE EVENT
tikrinimą, kuris vyks „Vilkyčių“ trasoje.
Practices and drivers briefing
Techninis patikrinimas
Visi automobiliai, dalyvaujantys varžybose turi būti Free practice is not obligatory.
Cars are not divided into divisions during free

pateikti techniniam patikrinimui, organizatorių
nurodytoje vietoje Šeštadenį nuo 16:00 iki 20:00 val.
Pavėlavę gali praeiti techninį patikrinimą, gavę
sutikimą iš organizatoriaus - Sekmadienį, nuo 07:20
iki 07:40. Tačiau turės sumokėti 20 EUR baudą. Be
techninio patikrinimo startuoti neleidžiama.
V.
VARŽYBŲ VYKDYMAS
Treniruotės ir vairuotojų susirinkimas
Laisvos treniruotės neprivalomos.
Laisvų treniruočių metu automobiliai į klases
neskirstomi.
Negali būti daugiau kaip 8 automobiliai vienoje
treniruočių grupėje.
Vairuotojų susirinkimas: visi varžybų dalyviai turi
dalyvauti vairuotojų susirinkime. Susirinkimas bus
anglų ir lietuvių kalba. Susirinkimo metu įvyks burtų
traukimas, dėl 1 –ojo kvalifikacinio važiavimo starto
pozicijos.
Važiavimų tvarka
Kvalifikaciniuose važiavimuose maksimalus
startuojančių skaičius 5 automobiliai vienoje eilėje .
Kvalifikacijoje – 4 ratai.
1-o važiavimo starto tvarka starto pozicija nustatoma
burto traukimo metu, nuo aukščiausiai ištraukto iki
žemiausiai.
2-o važiavimo starto tvarka – pagal 1-o važiavimo
rezultatus.
3-io važiavimo starto tvarka – pagal 2-o važiavimo
rezultatus.
Kvalifikaciniai važiavimai skirtinguose divizionuose
organizatoriaus sprendimu bus vykdomi kartu arba
atskirai.
Pusfinaliai ir Finalai
Pusfinaliai ir finalai skirtinguose divizionuose vykdomi
atskirai.
Bus 6 ratai pusfinalyje ir 6 ratai finale.
Maksimalus startuojančių finale dalyvių skaičius – 6.
Starto grotelės 2-2-2

VI.

UŽDARAS PARKAS, REZULTATAI,
PROTESTAI

practice.
There will be not more than 8 cars in each practice
group.
Drivers briefing: all drivers participating in the event
must attend drivers briefing. Drivers briefing will be
held in english. During drivers briefing there will be
the draw held to determine starting positions for
the 1st qualifying heat.
Qualifying heats
The maximum number of starters in qualifying heats
is five (5) cars, starting from one grid.
The number of laps in qualifying heats is 4.
1st qualifying heat - the start grid is made up
according to the draw.
All drivers from all divisions are in the one starting
list together, from the 1st drawn to the last.
2nd qualifying heat – the start grid is made up
according to the results of the 1st qualifying heat.
3rd qualifying heat – the start grid is made up
according to the results of the 2nd qualifying heat.
Qualifying Heats: cars from diferent classes will
run separately or not divded, the organizer will
inform during the event

Semi-finals and Finals
Semi-finals and finals for different divisions will be
held separately.
There will be 6 laps in Semi-finals and 6 laps in
Finals.
The maximum number of starters in finals is 6, the
start grid 2-2-2.

VI. PARC FERME, RESULTS, PROTESTS
Immediately after the finals all finished cars must be
parked in the parc ferme.
If a car is not parked in parc ferme due to fault of
driver – he will be excluded from the meeting. The
cars shall remain in the parc ferme until released by
decision of the Clerk of the Course.
Only Scrutineers and competitors invited by Chief
Scrutineer are allowed to be in parc ferme.

Iš karto po finalų visi finišavę automobiliai turi būti
pastatyti uždarame parke (Parc Ferme).
Results
Jeigu dėl vairuotojo kaltės automobilis nepastatomas All results will be posted on the official notice board
į uždarą parką, vairuotojas pašalinamas iš varžybų ir immediately after each heat as soon as they are
diskvalifikuojamas. Automobilis turi likti uždarame complete.

parke iki Varžybų vadovo sprendimo.
Protests, appeals
Tiktai techniniai tikrintojai ir Vyriausio tikrintojo All protests will be lodged in accordance with the
pakviesti varžybų dalyviai gali būti uždarame parke.
Code.
Individualios ir komandinės čempionato įskaitos
All protests must be made in written form in English
sudarymo principai
and handed to the Clerk of the Course or his
Visi rezultatai bus pakabinti oficialioje varžybų lentoje assistant, or in their absence any of the Stewards of
ir sekretoriate.
the meeting, together with the sum of 100 EUR.
Rezultatai bus paskelbiami po kiekvieno važiavimo.
If the protest requires the dismantling and
Protestai, apeliacijos
reassembly of different parts of car, the claimant
Protestų padavimo terminai nurodyti LASK 174
must make a deposit of 1000 EUR.
straipsnyje.
Competitors have the right to appeal, the amount of
Visi protestai raštu pateikiami varžybų vadovui arba the appeal fee is –1000 EUR.
jo pavaduotojui, arba jei jų nėra, bet kuriam varžybų
komisarui kartu pridedant – 100 EUR mokestį.
VII. PRIZES AND CUPS
Jeigu remiantis protestu, būtinas detalus automobilių Prizes for the Championship Event are:
agregatų ardymas (proteste privalo būti nurodyti NEZ rallyycross championship
konkretūs agregatai), sudaroma komisija iš oficialių 2. Cups and prizes from sponsors
asmenų, protestą padavusių ir vairuotojo prieš kurį
paduotas protestas atstovų (skaičių numato SKK) bei Lithuanian rallyross championship
sumokamas mokestis – 1000 Eurų.
1. Cups and prizes from sponsors
Pareiškėjai turi teisę apeliuoti. Apeliacinis mokestis – Three best teams of the event will be awarded with
1000 EUR.
cups.
PRIZAI IR TAURĖS
Polish Championship for rallycross drivers
Apdovanojimai ir prizai:
Three winners of all finals.
 NEZ rali-kroso čempionatas
1. Taurės ir rėmėjų įsteigti prizai.
VIII. OTHER INFORMATION
ACCOMODATION
 Lietuvos rali-kroso čempionatas
Participants wishing to stay in the hotel can call
 Taurės ir rėmėjų įsteigtais prizais
Kazimieras Gudžiūnas+370 699 33916 or e-mail:
vilkyciai.ask@gmail.com
 Komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis .
FIRE EXTINGUISHERS
Each driver is responsible for ensuring that a fire
Lenkijos ralio – kroso čempionatas
extinguisher (6 kg) is available within his own
 Taurėmis
team's area inside the paddock.
ENVIRONMENTAL POLLUTION
VII. KITA INFORMACIJA
Each driver is requested to ensure that a plastic
VIEŠBUČIAI
sheet (minimum dimensions 4 x 5 meters)is spread
Dėl viešbučio skambinti tel.+370 699 33916 arba
on the ground in the place reserved for his team
el.paštu : vilkyčiai.ask@gmail.com
where work is to be done on hiscar, in order to
GESINTUVAI
Kiekvienas vairuotojas asmeniškai atsakingas už tai, prevent any pollution in case of an accidental leak,
etc.
kad savo komandos stovėjimo zonoje dalyvių parke
turėtų nuosavą 6 kg gesintuvą.
DRIVERS LIAISON OFFICER
GAMTOS APSAUGA
Kiekvienas sportininkas asmeniškai atsakingas už tai, The Drivers' Liaison Officer will be recognizable by
kad jo komandos darbo vietoje būtų naudojamas the waistcoat with inscription “Drivers Liaison
plastikinis paklotas (minimalus dydis – 4x5 Officer”. The schedule of his work will be placed on
metrų),kuris klojamas ant žemės ir naudojamas, kad the Official notice board.

remontuojant automobilį įvykus netyčiniam tepalo ar
kitų cheminių medžiagų išsiliejimui apsaugotų gruntą
nuo užteršimo.
TEISĖJAS RYŠIAMS SU DALYVIAIS
Teisėjas ryšiams su dalyviais bus atpažįstamas iš
liemenės su užrašu ant nugaros „Drivers Liaison
Officer“.
Jo darbo planas bus pakabintas Oficialioje varžybų
lentoje.

Patvirtinimas
ASK „Vilkyčiai“ pirmininkas
SUDERINTA LASF‘e

Kazimieras Gudžiūnas

