2014 M. JURBARKO ATVIRAS AUTOSPORTO RENGINYS
„SMALININKAI 2014“

PAPILDOMI NUOSTATAI
1. Tikslai ir uždaviniai
1.1.Skatinti jaunimo organizuotą laisvalaikį, populiarinti automobilių sportą Jurbarko rajone.
1.2.Tobulinti vairavimo įgūdžius, kelti sportinį meistriškumą, kelių eismo taisyklių žinojimą, ruošti
kultūringus motorizuotos visuomenės piliečius.
2. Organizacija
2.1.Renginį organizuoja: Jurbarko autoklubas, Jurbarko KKSC , UAB“ARTONA“ vadovaudamiesi
2014m. Jurbarko atviro autosporto renginio Nuostatais ir atsižvelgdami į LASK ir LASVOVT
reikalavimus.
2.2.Organizacinis komitetas:
A. Domeika – KKSC direktorius
A. Šimkūnas – Renginio vadovas
M. Šimkus – Afganas ir ko klubo atstovas
M. Gailius – UAB „Artona“ atstovas
2.3.Oficialūs renginio asmenys:
Renginio komisaras – Mantas Šimkus
Renginio vadovas – Algirdas Šimkūnas
Trasos/Saugos viršininkas – Mantas Gailius
Tech. komisaras – Mantas Šimkus
Renginio vyr. sekretorius – Kristina Dovainytė
Renginio vyr. laikininkas – Dinas Karpičius
3. Renginio data, vieta ir trasa
3.1.Renginys vyks 2014m. kovo 11 dieną.
3.2.Renginio sekretoriatas – Smalininkų kartodromo stovėjimo aikštelėje.
3.3.Renginio rūšis – automobilių slalomas.
3.4.Renginio vieta – Smalininkų kartodromo stovėjimo aikštelė, Smalininkų miestelis.
3.5.Renginio trasos danga – asfaltas .
3.6.Renginyje kiekvienam dalyviui ne mažiau kaip du važiavimai.
3.7.Trasos schema bus paskelbta oficialioje skelbimų lentoje. (sekretoriatas)
3.8.Dalyvio mokestis:
3.8.1 Išankstinė registracija: dalyviui– 50 Lt, komandai – 20Lt.
3.8.2. Registracija renginio dieną: dalyviui – 60Lt, komandai – 20Lt.
4. Renginio programa
4.1.Dalyvių registracija
9.00 – 11.00
- sekretoriate
4.2.Dalyvių susirinkimas 11.30
- prie sekretoriato.
4.3.Dalyvių parkas
9.25 - 11.59
- Smalininkų kartodromo stovėjimo aikštelė.
4.4.Techninė komisija
10.05 – 11.05
- Dalyvių parke.
4.5.Renginio pradžia
12.00
- Starto tvarka ir laikas nurodomi dalyvių susirinkimo metu.
4.6.Nugalėtojų apdovanojimas – 1 val. po paskutinio automobilio finišo.
4.7.Išankstinė dalyvių registracija nuo 2014 m. kovo 3 d. iki 2014 m. kovo 10 d. mantas@artona.lt ,
info tel. 8-659-72999
5. Renginio dalyviai
5.1.Renginyje gali dalyvauti visi norintys ir atitinkantys NUOSTATŲ reikalavimus. Dalyvių skaičius
ribojamas iki 50. Esant didesniam norinčių dalyvauti skaičiui, sprendimą, priima kolegija sudaryta
iš: renginio komisaro, vadovo ir saugos viršininko.

5.2.Nepilnamečiai, ir asmenys neturintys vairuotojo pažymėjimo, registracijos ir varžybų metu privalo
būti su vienu iš tėvų arba globėju, turinčiu vairuotojo pažymėjimą ir transporto priemonės nuosavybę
patvirtinančius dokumentus.
5.3.Renginio dalyviai skirstomi į šias automobilių klases:
SG-2000 – automobiliai kurių variklio darbinis tūris iki 2000 kub.cm.
SG-2000+ – automobiliai kurių variklio darbinis tūris nuo 2001 kub.cm.
JAUNIMAS – jaunuoliai nuo 14 iki 18 metų amžiaus.
MERGINOS – merginos nuo 14 metų amžiaus.
LAISVA – automobiliai neatitinkantys „LAS Taurės -2014 Techninių reikalavimų
automobiliams“.
5.4.Teisėjų kolegijos sprendimu, gali būti ir papildomos klasės, rėmėjų, svečių ir t.t.
5.5.Dalyviai kurių transporto priemonės atitinka SG-2000 klasės reikalavimus, į SG-2000+ klasę
registruojami tik nesusidarius SG-2000 klasei. Kitais atvejais dalyviai į aukštesnę klasę neregistruojami.
5.6.Renginio dalyvis kurio transporto priemonė atitinka „LAS Taurės -2014 Techninius reikalavimus
automobiliams“ papildomai registruotis gali tik į LAISVĄ klasę.
5.7.Dalyviai, privalo įvažiuoti į starto zoną tik su užsegtais saugos diržais, šalmais, ir su įjungtomis
artimosiomis žibintų šviesomis, privaloma uždara avalynė.
5.8. Jei klasėje užsiregistruoja mažiau kaip 5 dalyviai, ši klasė bus prijungta prie kitos klasės.
5.9.Apsvaigusiems dalyviams startuoti NELEIDŽIAMA. Atsisakymas tikrintis, reiškia kad dalyvis
pripažįsta, kad alkoholio koncentracija kraujyje viršija leidžiamą normą. (Leidžiama norma iki 0,2
prom. Tikrinama alkotesteriu).
5.10.Teisėjų kolegijos sprendimu, automobilio nesugebantis suvaldyti ir aplinkiniams keliantis pavojų
dalyvis, gali būti pašalintas iš renginio.
6. Komandinė įskaita
6.1.Renginyje vedama komandinė įskaita.
6.2 Komandinė paraiška pateikiama sekretoriatui iki dalyvių registracijos pabaigos.
6.3 Komandos sudaromos iš 3 dalyvių (komandą galima sudaryti iš 2 dalyvių, jei vienas iš jų dalyvauja 2
klasėse)
6.4 Komanda sudaroma iš:

Bent vieno JAUNIMO arba MERGINŲ klasės dalyvio, net jei nesusidarius klasei jie
priskiriami prie SG-2000.

Ne daugiau kaip vieno LAISVOS klasės dalyvio.
7. Dalyvių atsakomybė
7.1.ORGANIZATORIAI NEATSAKO UŽ NUOSTOLIUS, KURIUOS RENGINIO DALYVIAI
PATYRĖ RENGINIO METU!!!
7.2.Už nepilnamečio, ar neturinčio vairuotojo pažymėjimo, renginio dalyvio saugumą ir jo veiksmus,
atsako pilnametis asmuo, leidęs jam dalyvauti renginyje.(treneris, tėvai ar globėjai.)
8. Renginio transporto priemonės
8.1.Renginyje leidžiama dalyvauti techniškai tvarkingomis B kategorijos transporto priemonėmis,
atitinkančiomis ralio „LAS Taurė -2014 Techninius reikalavimus automobiliams“.
8.1.1. 10.2. Punkto pataisymas:
„Automobilio grindų kilimai, stogo danga, šonų ir bagažinės apmušalai, vidinės durų apdailos turi
likti gamyklinės. Galinė palangė „chečbek“ ir „universal“ tipo automobiliuose gali būti išimta.
8.2.Viena transporto priemone gali naudotis ne daugiau kaip du renginio dalyviai.
8.3.Ant vairo rato draudžiama tvirtinti papildomas dalis.
8.4.Už transporto priemonės saugumą ir atitikimą galiojantiems tech. reikalavimams atsako transporto
priemonės savininkas, ar jo įgaliotas asmuo.
8.5.Kiekvienas dalyvis privalo turėti automobilio, su kuriuo dalyvaus renginyje, registracijos liudijimą,
TA taloną/TA lipduką/TA lapą, civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą transporto
priemonei, su kuria dalyvaus renginyje.

8.6.Sportiniai automobiliai, neatitinkantys, ar tik dalinai atitinkantys KET, (išmontuoti žibintai ir pan.)
privalo turėti LASF išduotą sportinio automobilio pasą.
9. Renginio sąlygos ir tvarka
9.1.Renginys vykdomas organizatorių paruoštoje trasose.
9.2.Startiniai numeriai pateikiami dalyvių susirinkimo metu. Renginio metu, jie privalo būti priklijuoti
ant automobilio priekinio stiklo, dešiniajame viršutiniame kampe. (žiūrint iš vairuotojo vietos).
9.3.Susipažinimas su renginio trasa – NEVYKDOMAS.
9.4.Organizatoriai, išimtiniais atvejais, pasilieka teisę keisti trasos konfigūraciją.
9.5.Treniruotis trasoje renginio dieną DRAUDŽIAMA.
9.6.Startas iš vietos su veikiančiu varikliu, finišas – „BAZĖ“.
9.7.Baudos nurodytos Nuostatų priede Nr. 3 „Baudų lentelė“.
9.8.Nekultūringus ir/ar apsvaigusius dalyvius, varžybų vadovas ar (ir) saugos/trasos viršininkas, turi
teisę pašalinti iš varžybų. Galimas patikrinimas alkotesteriu. (Leidžiama norma iki 0,2 promilės).
9.9.Visi kiti neaiškumai aptariami dalyvių susirinkime.
10. Rezultatų skaičiavimas ir apdovanojimai
10.1.Rezultatai nustatomi sumuojant baudos sekundes ir rungtyse parodytą laiką.
10.2.Laikų lygybės atveju, pirmenybė atiduodama greičiau įveikusiam paskutinę rungtį.
10.3.Dalyviai klasėse užėmę I-III vietas, apdovanojami taurėmis ir diplomais.
10.4 Komandos užėmusios I-III vietas apdovanojamos taurėmis ir diplomais.
10.5.Galimi organizatorių ir rėmėjų prizai.
11. Prizinis fondas ir rėmėjai
11.1.Prizus steigia Jurbarko Kūno kultūros ir sporto centras, Jurbarko autoklubas ir renginio rėmėjai.
11.2.Automobilių renginį gali remti visi piliečiai, įmonės ir organizacijos norintys prisidėti prie
automobilistų renginių populiarinimo Jurbarko rajone.
12. Reklama
12.1.Organizatorius registracijos metu pateikia renginio rėmėjų reklaminę medžiagą.
12.2.Organizatoriaus pateikta renginio rėmėjų reklama, (reklaminiai lipdukai, vėliavos ir t.t.) yra
privaloma visiems renginio dalyviams.
12.3.Atsisakymas vežti privalomą reklamą yra baudžiamas 50 Lt. bauda, kuri turi būti sumokėta iki
pirmojo dalyvio starto renginyje.
12.4.Privaloma reklama klijuojama ant automobilio priekinių durelių, arčiau automobilio sparno.
12.5.Renginio dalyvis privalo, nurodytoje vietoje, kokybiškai priklijuoti lipdukus. Jei renginio metu
nustatoma kad privaloma reklama pritvirtinta neteisingai, ar ji nukrito, vadovaujamasi „Baudų
Lentele“ (Nuostatų Priedas Nr. 3).
13. Protestų pateikimo tvarka
13.1.Renginio metu, dalyviui nesutinkant su jo manymu, neteisingais teisėjų ar kitų renginio dalyvių
veiksmais, jis turi teisę renginio vadovui pateikti laisvos formos protestą raštu.
13.2.Paduodant protestą sumokamas 100 litų mokestis. Mokestis grąžinamas, jei protestas patenkinamas.
13.3.Fakto/saugos teisėjų sprendimai – neskundžiami.
14. Papildoma informacija ir dalyvių registracija
14.1.Išankstinė dalyvių registracija ir papildoma informacija: „Jurbarko autoklubas“, Ugniagesių g. 10
Jurbarkas. Tel.: 8-659-72999; arba el.paštu: mantas@artona.lt.

UAB „ARTONA“

Mantas Gailius

