
                                                  2016 SLALOMAS 

TAISYKLĖS 

ORGANIZACIJA 
Apibrėžimas: DUNLOP slalomo varžybos vykdomos vadovaujantis: 

- Lietuvos automobilių sporto Kodeksu; 
- Lietuvos automobilių sporto varžybų  organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; 
- šiomis taisyklėmis. 

Data:  2016 m. liepos 21-23 d. 
Vieta:  Palanga, 1000 km varžybos, prie Klaipėdos posūkio. 
Nuoroda: http://racing.lt/wp-content/uploads/2011/11/Bilietavimo-planas-galutinis.jpg 
Varžybų organizatorius: Asociacija „Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras“,  

El. paštas: informacija.svc@gmail.com 
El.psl.: www.vsvc.lt 

PROGRAMA 
Data, laikas: 

Liepos 21d. KETVIRTADIENIS 13.10 – 21.00 
 Liepos 22 d. PENKTADIENIS 09.00 – 16.30 ir 18.00 – 21.00 
 Liepos 23 d. ŠEŠTADIENIS 09.00 - 16:00 
Registracija, tech. patikrinimas ir susipažinimas su trasa varžybų vietoje:  

Registracija vietoje. Pagal organizatorių nurodymus. Rezultatai bus publikuojami 
organizatorių internetiniame puslapyje www.vsvc.lt nuo 2016.07.21 13.10 val. 
Apdovanojimai: 

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 2016.07.23 19:30-19:50 ant scenos. 

DALYVIAI, ADMINISTRACINĖ KOMISIJA IR PARAIŠKOS 
Varžybose dalyvauja visi norintys ir turintys galiojantį vairuotojo pažymėjimą pagal įsigytą specialų 
bilietą. Bilieto kaina 4 EUR. 
Administracinės komisijos metu slalomo dalyviai pateikia:  
- galiojantį vairuotojo pažymėjimą. 
Techninės komisijos metu dalyviai pateikia:  
- privalomą civilinės atsakomybės draudimą prieš trečiuosius asmenis ir galiojantį techninės apžiūros 
taloną (išskyrus sportinius automobilius, kuriais nevažinėjama bendro naudojimo keliais; šių 
automobilių savininkai pateikia, LASF išduotą sportinio automobilio pasą). 
Pasirašydamas paraišką dalyvis įsipareigoja laikytis TSK, LASK, šių taisyklių, techninių reikalavimų 
automobiliams. 
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Dalyviai prieš startą gali būti patikrinti alkotesterių. Leistina norma yra 00,00 promilė. 
Besiregistruojantys dalyviai automatiškai patvirtina savo sutikimą pasitikrinti arba ne startuoti. 
Apsvaigusiems arba atsiakusiems nuo patikrinimo startiniai įnašai negražinami. 

STARTINIAI MOKESČIAI, DRAUDIMAS 
DUNLOP slalomo varžybų startinis įnašas vienam dalyviui  vieno važiavimo – 4 EUR. Važiavimų 
kiekis neribotas. 
Trasoje važiuojančių Dalyvių civilinę atsakomybę dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu 
padarytos žalos asmeniui ir (ar) turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmės atsako savarankiškai. 
Etape dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam tretieji asmenys.  

AUTOMOBILIAI IR JŲ PADANGOS. KLASĖS 
Varžybų metu dalyvaujama automobiliais, atitinkančiais 2016 metų techninius reikalavimus.  
Varžybų metu sugedusį automobilį dalyvis gali pakeisti. Šis automobilis turi būti praėjęs priešstartinį 
tech. patikrinimą. 
Automobiliai skirstomi į klases: 

➢   FWD (priekiniais ratais varomi lengvieji automobiliai); 
➢   RWD ( galiniais ratais varomi lengvieji automobiliai);  
➢   AWD (visais ratais varomi lengvieji automobiliai); 
➢   Damų (merginos ir moterys, pasirinkusios varžytis atskiroje klasėje). 

Automobilių padangos – serijinės gamybos, atitinkančios Kelių eismo taisyklių /KET/ reikalavimus, 
galimos ir restauruotos. Leidžiama naudoti tik kelionines turistines padangas. SLICK tipo padangos – 
yra draudžiamos. 
Ant vairo rato draudžiama tvirtinti įtaisus vairavimui palengvinti. 

VARŽYBŲ VYKDYMAS 
Kiekvienam DUNLOP slalomo varžybų dalyviui skiriamas vienas važiavimas pagal įgytą bilietą. 
Įskaitiniu varžybų rezultatu tampa geriausias važiavimų rezultatas (laikas). Važiavimų kiekis neribotas. 
Kiekvienas važiavimas mokamas. Dalyviai turi startuoti pagal organizatoriaus nurodymus. 
Ne trasoje greitis ribojamas iki 20 km/val.. Trasos schema bus publikuojama varžybų vietoje, 
skelbimų lentoje. 

BAUDOS 
Stovelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis (b.s.); 
“Bazės” neįvykdymas finiše – 5 b.s.; 
Važiavimas ne pagal schemą – važiavimas neužskaitomas. 
Viršijamas organizatoriaus papildomuose nuostatuose paskelbtas greitis iki starto vietos ir po finišo 
(bauda organizatoriaus sprendimu). 
Dalyvio ar pareiškėjo nesportiškas elgesys Varžybų komisaro sprendimu baudžiamas pagal LASK 152 
straipsnį. 

APDOVANOJIMAI 
Dalyviai, užėmę I-III vietas įskaitinėse klasėse, apdovanojami DUNLOP įsteigtais prizais. 
Apdovanojimai 2016 m.liepos mėn.23 d. 19:30-19:50 ant scenos. 


