Jurbarko atviro automobilistų renginių ciklo
„Įvežk sekundę“

NUOSTATAI

2014 m.

BENDROSIOS NUOSTATOS.
1. Jurbarko KKSC , „JURBARKO AUTOKLUBAS“ ir UAB "ARTONA", 2014 metais organizuoja
Jurbarko atvirą automobilistų renginių ciklą „Įvežk sekundę“, toliau tekste – „Renginių ciklas“.
2. Jurbarko atviras autosporto Renginių ciklas vykdomas atsižvelgiant į „Renginių ciklo“ nuostatus,
Ket, LASK ir LASVOVT reikalavimus, vadovaujantis Ralio „LAS TAURĖ-2014 Techniniais
reikalavimais automobiliams“, Kelių eismo taisyklėmis, šiais Nuostatais ir renginio „Papildomais
Nuostatais“.
3. Jurbarko atviro automobilistų renginių ciklo tikslai: vykdyti švietėjišką veiklą, rūpintis eismo
dalyvių mokymu ir auklėjimu, eismo saugumo didinimu bei eismo dalyvių kultūros kėlimu,
populiarinti automobilių sportą Jurbarko rajone, sudaryti vairuotojams sąlygas ugdyti ir tobulint
saugaus vairavimo įgūdžius, skatinti organizuotą jaunimo užimtumą, atitraukiant juos nuo žalingo
„gatvės“, alkoholio ir narkotikų poveikio.
NUMATOMI RENGINIŲ CIKLO RENGINIAI.
4. „RENGINIŲ CIKLĄ“, sudaro šie įvykę renginiai:
4.1 I renginys – kovo 11 d. - "Šimkūno taurė"
II renginys -- balandžio 26 d. – „Džermitos taurė“
III renginys – birželio 24 d. - "Joninės Vadžgiryje"
IV renginys – rugpjūčio 30 d. - „Karpičiaus taurė “
V renginys – (rezervinis)
4.2 Organizacinio komiteto sprendimu, numatytos renginių datos gali keistis. Apie galimą datos
pakeitimą pranešama ne vėliau, kaip likus vienai savaitei iki renginio.
4.3 Metinės įskaitos Nugalėtojų apdovanojimas numatomas paskutinio renginio metu.
4.4 Organizacinio komiteto sprendimu galimi papildomi įskaitiniai renginiai, apie vyksiančius
papildomus įskaitinius renginius pranešama ne vėliau, kaip vienas mėnesis iki papildomo renginio.
AUTOMOBILIAI.
5. „RENGINIŲ CIKLE“ leidžiama dalyvauti vairuojant:
5.1 Serijinius gamyklinius (SG grupės) automobilius, atitinkančius KET ir „LAS TAURĖ2014 Techninius reikalavimus automobiliams“.
5.2 Standartinius („LAISVOS“ grupės) automobilius, kurie gali neatitikti KET ir „LAS
TAURĖ-2014 Techninių reikalavimų automobiliams“.
6. Automobiliai skirstomi į šias klases:
6.1 SG-2000; automobiliai, kurių variklio darbinis tūris iki 2000 cm3 imtinai.
6.2 SG-2000 +; automobiliai, kurių variklio darbinis tūris nuo 2001 cm3.
6.3 „LAISVOS“ grupės, automobiliai į klases neskirstomi.
7. Variklių su priverstiniu oro padavimu (mechaniniais kompresoriais / turbo kompresoriais ir
t.t.) restriktoriaus skersmuo neribojamas, jiems taikomas koeficientas: dyzeliniai varikliai - 1,5;
benzininiai – 1,7.
8. Automobilių padangos:
8.1 Visų grupių ir klasių automobilių ratai ir padangos privalo atitikti ralio „LAS TAURĖ2014 Techninių reikalavimų automobiliams“ 8 skyrių.
8.2 „RENGINIŲ CIKLO“ renginiuose, priklausomai nuo trasos dangos, gali būti leidžiama
naudoti vasarines padangas ir žiemą. Tai nurodoma “Papildomuose Nuostatuose“.
8.3 Automobiliai su dygliuotomis žieminėmis padangomis skiriami į LAISVĄ klasę.
9. Starto numeriai ant automobilių, renginio metu, privalomi. Dalyviui pametus starto numerį,
Vadovaujamasi 2012 m. Jurbarko atviro autosporto čempionato „Baudų lentele“ (Priedas Nr.3).
REKLAMA.
10. Renginio rėmėjų reklama, yra privaloma. Dalyvis jos atsisakyti negali.
11. Jei renginio metu nustatoma, kad privaloma reklama nukrito, ar buvo pritvirtinta neteisingai,
Vadovaujamasi 2012 m. Jurbarko atviro autosporto čempionato „Baudų lentele“ (Priedas Nr.3).

DALYVIAI.
12. „RENGINIŲ CIKLE“ gali dalyvauti vairuotojai, turintys teisę vairuoti „B“ kategorijos
transporto priemones. Dalyviai turintys LASF išduotą „D“ kategorijos licenciją, nepriklausomai nuo
automobilio, registruojami tik į „LAISVĄ“ klasę.
13. „RENGINIŲ CIKLE“ leidžiama dalyvauti jaunimui nuo 14 iki 18 metų amžiaus, neturintiems
vairuotojo pažymėjimo, bet turintiems tėvų ar globėjų raštišką sutikimą. Renginio vadovo
sprendimu, gali būti leidžiama startuoti jaunimui nuo 12 metų amžiaus. Už visus nepilnamečio
dalyvio veiksmus ir (ar) neveikimą ir iš to atsiradusias pasekmes, atsako pilnametis asmuo pasirašęs
sutartį kuri leidžia jaunuoliui (-ei) dalyvauti renginyje.
14. „RENGINIŲ CIKLO“ dalyviai skirstomi į šias klases:
14.1 SG-2000; automobilio variklio darbinis tūris iki 2000 cm3 imtinai;
14.2 SG-2000+; automobilio variklio darbinis tūris nuo 2001 cm3 imtinai;
14.3 Jaunimas
14.4 Merginos
14.5 LAISVA
15.15.1 Minimalus dalyvių skaičius klasėje – 5 dalyviai.
15.2 Nesusirinkus minimaliam dalyvių skaičiui klasėje, dalyviai prijungiami prie sekančios:
nesusidarius Merginų klasei, ji prijungiama prie Jaunimo, nesusidarius Jaunimo klasei, ji
prijungiame prie SG-2000 ir t.t.
16. Renginio vadovo sprendimu, galimos papildomos klasės: svečių, rėmėjų, ir t.t, kurios
netraukiamos į „RENGINIŲ CIKLO“ metinę įskaitą.
17. Žiemos etapų metu, esant ledo dangai, automobiliai skirstomi į klases
pagal varančiąją ašį (ašis), bet metinėje įskaitoje rezultatai skaičiuojami pagal variklio darbinį
tūrį.
ĮSKAITOS.
18. „RENGINIŲ CIKLO“ renginiuose vedamos atskiros visų klasių dalyvių įskaitos. Taškai
skaičiuojami pagal 2012 m. Jurbarko atviro autosporto čempionato „Dalyvio Taškų lentelę“.
(Priedas Nr. 1 „Dalyvio Taškų lentelė“).
19. „RENGINIŲ CIKLO“ metinėje įskaitoje vedamos SG-2000; SG-2000+; Jaunimo, Moterų ir
LAISVOS klasių įskaitos. Sumuojami visuose renginiuose gauti taškai, naudojant formulę N-1.
(t.y. bendras įvykusių etapų skaičius minus 1 renginys).
20. „RENGINIŲ CIKLO“ klasės metinėje įskaitoje surinkus vienodą taškų skaičių, užimta vieta
nustatoma pagal paskutiniame renginyje užimtą vietą. (priešpaskutiniame renginyje ir t.t.)
21. „RENGINIŲ CIKLO“ renginyje vedama komandinė įskaita. Taškai skaičiuojami pagal 2012 m.
Jurbarko atviro autosporto čempionato „Komandos Taškų lentelę“. (Priedas Nr. 2 „Komandos Taškų
lentelė“).
22. „RENGINIŲ CIKLO“ metinėje komandinėje įskaitoje sumuojami renginiuose iškovoti taškai.
23. „RENGINIŲ CIKLO“ metinėje komandinėje įskaitoje surinkus vienodą taškų skaičių, užimta
vieta nustatoma pagal paskutiniame renginyje užimtą vietą. (priešpaskutiniame renginyje ir t.t.)
24. „RENGINIŲ CIKLO“ dalyvių absoliuti renginio ir/ar metinė įskaitos - nevedamos.
KOMANDOS.
25. „RENGINIŲ CIKLO“ renginiuose vedama komandinė įskaita.
26. Komandos paraiška pateikiama sekretoriatui iki dalyvių registracijos pabaigos.
27. Komandoje gali būti ne daugiau kaip trys dalyviai, iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų klasių.
28. Komandoje gali būti ne daugiau kaip vienas „LAISVOS“ klasės dalyvis.
29.Komanda sudaroma iš 14 punkte nurodytų klasių.
STARTINIAI MOKESČIAI.

30. Kiekviename „RENGINIŲ CIKLO“ renginyje gali būti nustatomi dalyvio ir (ar) komandos
startiniai mokesčiai, kurie nurodomi varžybų „Papildomuose Nuostatuose“.
DRAUDIMAS.
31. Renginiuose dalyvaujantys automobiliai privalo būti apdrausti LR galiojančiu Transporto
priemonių savininkų ir valdytojų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
32. Civilinė, baudžiamoji ir materialinė atsakomybė, už įvykius renginio metu, tenka
tiesioginiam įvykio kaltininkui.
NEGARBINGAS ELGESYS.
33. Bet koks dalyvio(–ių), nesportiškas, apgaulingas arba negarbingas elgesys nagrinėjamas
kolegijos sudarytos iš : renginio direktoriaus, renginio vadovo ir renginio saugos viršininko.
Kolegija turi teisę imtis visų priemonių nuo baudų taikymo iki dalyvio pašalinimo iš renginio bei
rezultatų anuliavimo. (Priedas Nr.3 „Baudų lentelė“). Ypatingais atvejais, organizacinio komiteto
sprendimu, dalyvis(-iai) ar (ir) komanda gali būti nepriimti dalyvauti kituose „RENGINIŲ CIKLO“
renginiuose.
34. Jei „RENGINIŲ CIKLO“ metu atsiranda neaiškumai dėl skirtingo šių Nuostatų traktavimo,
galutinį ir neskundžiamą sprendimą priima kolegija kurią sudaro: Jurbarko KKSC direktorius,
Jurbarko AK direktorius ir UAB „ARTONA“ atstovas.
PROTESTAI IR APELIACIJOS.
35. Protestai pateikiami, vadovaujantis LASK XII dalimi (171 - 179 str.).
36. Protestą pateikia dalyvis, iškart sumokėdamas 100,- Lt mokestį, kuris grąžinamas, jeigu
protestas patenkinamas. Protestai pateikiami raštu.
37. Protestai priimami iki pirminių rezultatų paskelbimo termino pabaigos. (15 min.)
38. FAKTO / SAUGOS teisėjų sprendimai neskundžiami.
APDOVANOJIMAS.
39. „RENGINIŲ CIKLO“ renginyje taurėmis ir diplomais apdovanojami visų klasių I-III vietų
laimėtojai. Organizatorių ir/ar rėmėjų sprendimu, gali būti apdovanojami ir kiti renginio dalyviai.
40. „RENGINIŲ CIKLO“ metinės įskaitos I-III vietų laimėtojai klasėse apdovanojami diplomais ir
taurėmis arba diplomais ir trofėjais.
41. Visų klasių prizininkams galimi piniginiai ar kitokie prizai, jei tokie įsteigti.
42. „RENGINIŲ CIKLO“ renginyje I-III vietas užėmusios komandos apdovanojamos diplomais ir
taurėmis.
43. „RENGINIŲ CIKLO“ metinėje įskaitoje I-III vietas užėmusios komandos apdovanojamos
taurėmis.
44. Komandoms prizininkėms galimi piniginiai ar kitokie prizai, jei tokie įsteigti.
43. „RENGINIŲ CIKLO“ etapų ir/ar metinės įskaitos nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę
apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į iškovotus apdovanojimus ir prizus.

