AUTOMOBILIŲ SLALOMO
VARŽYBŲ NUOSTATAI

2017 m. kovo 20 d.

Asociacija „Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras“
Įmonės kodas: 125538285 adresas: Taikos g. 38-12, Vilnius
A/s LT454010044100151160, AB bankas „DNB“ Vilniaus filialas
Mob. tel. +37060028392

1. ORGANIZACIJA
Apibrėžimas:
◦ Automobilių slalomo neklasifikuojamos varžybos vykdomos vadovaujantis:
◦ Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymu
◦ LR Susisiekimo ministerijos norminiais aktais
◦ Lietuvos automobilių sporto federacijos išaiškinimų „ Dėl nelicencijuojamų varžybų“
◦ šiais Nuostatais
Data: 2017 m. balandžio 08d.
Vieta: Automobilių stovėjimo aikštelė Karaimų g., Trakai, Vilniaus raj.
Nuoroda: https://goo.gl/maps/g6kGz
Varžybų organizatorius:
Asociacija „Vilniaus m. Sportinio vairavimo centras“
Adresas: Taikos g 38-12, Vilnius
Mob. tel.: +370 60028392
El. paštas: informacija.svc@gmail.com
El.psl.: www.vsvc.lt
2. PROGRAMA
Paraiškų priėmimo data, laikas, vieta:
Paraiškos priimamos elektroniniu būdu www.vsvc.lt iki 2017 04 06 18.00 val.
Nesant išankstinės paraiškos, organizatoriaus sprendimu, startinis įnašas bus didinamas.
Registracija, tech. patikrinimas ir susipažinimas su trasa:
Varžybų vietoje pagal organizatorių pateiktą tvarkaraštį. Tvarkaraštis bus publikuojamas
organizatorių internetiniame puslapyje www.vsvc.lt nuo 2017.04.07 18:00 val.
Apdovanojimai:
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 2017.04.08 30 min. po paskutinio dalyvio finišo.

Varžybų vadovas
Varžybų sekretorius

3. OFICIALŪS ASMENYS
Andrejus Savčenko (Tel. 8 600 28 392)
Dalius Bernotas

4. DALYVIAI, ADMINISTRACINĖ KOMISIJA IR PARAIŠKOS
Varžybose dalyvauja visi norintys dalyviai, turintys vairuotojo pažymėjimą, o nepilnamečiai su tėvų
ar globėjų patvirtintais sutikimais.
Administracinės komisijos metu varžybų dalyviai pateikia galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
Techninės komisijos metu dalyviai pateikia:
automobilio registracijos liudijimą 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 varžybų nuostatų.
Dalyvių skaičius ribojamas iki 60
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5. STARTINIAI ĮNAŠAI
Startinis dalyvio įnašas
vienai klasei – 30 EUR.
papildoma klasė – 25 EUR.
Startinis įnašas mokamas per el. sistemą organizatoriaus puslapyje.
Varžybų dieną startinis įnašas bus didinamas - 5 EUR, dalyviams, be išankstinės registracijos.
6. AUTOMOBILIAI IR JŲ PADANGOS. KLASĖS
Varžybose dalyvaujama techniškai tvarkingais, KET atitinkančiais automobiliais.
Vienas dalyvis su tuo pačiu automobiliu, gali dalyvauti skirtingose klasėse, jei automobilis atitinka tų
klasių techninius reikalavimus.
Varžybų metu sugedusį automobilį dalyvis gali pakeisti tik vieną kartą, į tos pačios klasės automobilį,
gavus Organizatorių leidimą. Šis automobilis turi būti praėjęs priešstartinį tech. patikrinimą.
Automobiliai ir dalyviai skirstomi į klases:
FWD - priekiniais ratais varomi lengvieji automobiliai;
RWD - galiniais ratais varomi lengvieji automobiliai;
Laisva - visų klasių automobiliai. Netaikomi padangų apribojimai;
AWD - visais ratais varomi lengvieji automobiliai.
Damų - merginos ir moterys, pasirinkusios varžytis atskiroje klasėje.
Jauniai - sportininkai nuo 10 iki 18 metų .Šios klasės automobiliai negali viršyti 2000
cm³. Jaunuoliams, sulaukusiems 16 metų amžiaus, leidžiama startuoti kitoje klasėse,
išlaikant sąlygą – variklio darbinis tūris iki 2000 cm³imtinai. Kartu su dalyviu iki 16 metų
privalo važiuoti atsakingas asmuo.
Automobilių padangos serijinės gamybos, atitinkančios Kelių eismo taisyklių reikalavimus.
Galimos ir restauruotos. Leidžiama naudoti tik kelionines turistines padangas.
SLICK tipo padangos – yra draudžiamos.
Ant vairo rato draudžiama tvirtinti įtaisus vairavimui palengvinti.
7. VARŽYBŲ VYKDYMAS
Vienu metu startuos du dalyviai dvejose veidrodinėse trasose. Kiekvienam varžybų dalyviui skiriami
3 važiavimai kiekvienoje trasoje.
Įskaitiniu varžybų rezultatu tampa visų važiavimų rezultatų (laikų) suma.
Rezultatų lygybes atvejų:
kai pretenduojama į prizinę vietą, tiems dalyviams skiriami du papildomi važiavimai.
Ginčo laimėtoją lemia geresnis rezultatas;
kai dalyviai į prizinę vietą nepretenduoja, prioritetas teikiamas dalyviui, turinčiam geresnį
vieno važiavimo rezultatą;
Trasos schema bus publikuojama varžybų vietoje, skelbimų lentoje.
Pervažiavimuose iš vienos rungties į kitą ir dalyvių parke greitis ribojamas iki 10 km/val.
Dalyviai turi startuoti pagal organizatoriaus nustatytą starto tvarką -numerius. Starto tvarka skelbiama
varžybų vietoje. Dalyvis turi startuoti jam paskirtu laiku. Startas kitu laiku baudžiamas Organizatorių
sprendimu.
8. BAUDOS
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Trasos žymeklio
vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis (b.s.),
“Bazės”
neįvykdymas finiše – 5 b.s.,
Važiavimas ne pagal schemą
skaičiuojamas to važiavimo toje klasėje blogiausias rezultatas + 10 b.s.
Viršijamas greitis
iki starto vietos ir po finišo - bauda Organizatorių sprendimu;
Nesportiškas elgesys
baudžiamas Organizatorių sprendimu.
9. APDOVANOJIMAI
Dalyviai, užėmę I-III vietas klasėse, apdovanojami Organizatoriaus įsteigtomis taurėmis. Galimi
rėmėjų prizai.

Vilniaus m. Sportinio vairavimo centro direktorius
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Andrejus Savčenko

