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AUTOMOBILIŲ GREITUMINIO SLALOMO VARŽYBOS 

 LIETUVOS VALTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI 

 

PAPILDOMI NUOSTATAI 

 

TVIRTINU: 

Kelmės ASK  

Prezidentas Tomas Savicka 

 

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

1.1. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas; 

1.2. Vairavimo įgūdžių tobulinimas; 

1.3. Mėgėjiško automobilių sporto populiarinimas; 

1.4. Kelmės automobilių sporto klubo populiarinimas; 

1.5. Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas; 

1.6. Stipriausių sportininkų išaiškinimas. 

2. ORGANIZATORIUS IR TEISĖJAI: 

2.1. Varžybas organizuoja ir praveda Kelmės ASK; 

2.2. Varžyboms teisėjauja Kelmės ASK nariai. Varžybų vadovas Tomas Savickas ( +370 686 36522). 

3. VIETA IR LAIKAS: 

3.1.  Varžybų vieta: Vaiguvos aerodromas, Kelmės rajono savivaldybė, Vaiguvos apylinkių seniūnija:  

Kelio 158 Kelmė-Užventis, Vaiguvoje kelio ženklas Kletiškė 8 km. sukti į kairę - į Kražių gatvę, 

važiuoti link Kletiškės ~ 3 km., pravažiavus 18 km. stulpelį sukti į dešinę) Koordinatės: 

55.684380, 22.719061. 

3.2. Dalyvių registracija  

3.2.1. Išankstinė registracija su išankstiniu startiniu mokesčiu iki 2018.02.14   18:00 val. el.p. 

info@kelmesask.lt, išankstinė registracija be išankstinio startinio mokesčio 

apmokėjimo NEGALIOJA. 

3.2.2. 2018 02 16 d.  08:30-10:00 val., prie aerodromo, nurodyto 3.1. punkte,  esančioje aikštelėje; 

3.3. Startinis mokestis: 

3.3.1.  Startinis mokestis varžybų dieną 20 eur. dalyvaujant keliose klasėse - 2a ir paskesnės klasės 

- 15.00 eur už klasę. 

3.3.2.  Išankstinis startinis mokestis dalyvaujant 1-oje klasėje: išankstinis - 18.00 eur. , dalyvaujant 

keliose klasėse - 2a ir paskesnės klasės: 12.00 eur.  

3.3.3.  Išankstinis startinis mokestis sumokamas iki 2018-02-14 18:00 val.  
Gavėjas: VšĮ "Kelmės ASK Motorsport" įm.k. 302645515, a/s 

LT657180200003700916, paskirtyje nurodant dalyvio vardą ir pavardę, 

klasę/klases.  

3.4. Susipažinimas su trasa apeinant trasą pėsčiomis 2018 02 16 d.  08:30-10:00 val., dalyviams 

pravažiuoti automobiliu nebus leidžiama; 

3.5. Varžybų atidarymas 2018 02 16 d.  10:15 val.; 

3.6. Varžybų pradžia 2018 02 16 d.  10:30 val.; 

3.7. Orientacinė varžybų pabaiga 2018 02 16d.  17:00 val.. 

4. DALYVIAI IR JŲ AUTOMOBILIAI: 

4.1. Dalyviai skirstomi į šias klases: 

4.1.1. Priekiniais ratais varomi automobiliai (FWD), standartiniai gamykliniai automobiliai; 

4.1.2. Galiniais ratais varomi automobiliai (RWD), standartiniai gamykliniai automobiliai;  

4.1.3. Keturiais ratais varomi automobiliai (AWD), standartiniai gamykliniai automobiliai;  

4.1.4.  Laisva“ (visi automobiliai neatitinkantys 4.1.1., 4.1.2  ir 4.1.3 punktų reikalavimo ); 

4.1.5. Jaunimo iki 18 metų, viena ašimi varomi standartiniai gamykliniai automobiliai;  

4.2. Nesusirinkus klasėje 5 dalyviams, apdovanojimai šiai klasei nebus vykdomi. 

4.3. Bendras maksimalus dalyvių skaičius automobilių klasėse – 70, varžybų vadovo sprendimu 

varžybų dieną, maksimalus dalyvių skaičius gali būti didinamas. 
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4.4. Varžybų dalyvių starto tvarka bus sudaroma varžybų dieną, pagal registraciją. 

4.5. Dalyvių registracijos metu privaloma: 

4.5.1. Dalyviai pateikia šiuos dokumentus: 

4.5.1.1. esant jaunesniam, kaip 18 m. amžiaus, privalomas vieno iš tėvų sutikimas;  

4.6. Leidžiama startuoti standartiniais automobiliais atitinkančiais LR KET reikalavimus , išskyrus 

4.1.4.punkto klasę. 

4.7. Padangos turi atitikti KET reikalavimus, be dyglių. 

4.8. Ant vairo negali būti pritvirtintų papildomų detalių. 

4.9. Rekomenduojami šalmai. 

5. VARŽYBŲ SĄLYGOS: 

5.1. Starto numerius nustato organizatorius; 

5.2. Starto eiliškumas nustatomas organizatoriaus; 

5.3. Startas – „STOP“ linija, finišas – „BAZĖ“. Viename važiavime dalyvis turi įveikti du ratus pagal 

pridėtą schemą, įvykdydamas nurodytas figūras. Rato ilgis ~ 0,6 km.. Kiekvienas varžybų dalyvis 

turi atlikti po tris važiavimus; 

5.4. Tuo pačiu automobiliu gali startuoti keli dalyviai; 

5.5. Kliūties pastūmimas iš savo vietos – 5 sek. baudos, falšstartas – 5 sek. baudos, trasos įveikimas 

ne pagal schemą – 1,5 geriausio laiko, „BAZĖS“ neįvykdymas – 5 sek. baudos; 

5.6. Finišas fiksuojamas automobiliui kirtus „BAZĖS“ liniją. 

6. TRĄSA 

6.1. Trasos schema ir važiavimo kryptis – sudaroma varžybų dieną, varžybų vadovo sprendimu. 

7. DALYVIŲ SKAIČIUS STARTE: 

7.1. Trąsoje startuoja du arba trys automobiliai: startavus pirmam automobiliui ir jam įveikus dalį 

trąsos, startuoja antras automobilis, antram įveikus dalį trasos startuoja trečias. Atsižvelgiama į 

laiką ir išsidėstymą. 

8. REZULTATŲ SUVEDIMAS: 

8.1. Sumuojami dviejų geriausių važiavimų laikai; 

8.2. Esant lygybei, aukštesnę vietą užima dalyvis, parodęs geresnį rezultatą trečiame važiavime. 

9. APDOVANOJIMAS: 

9.1. Klasių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis ir diplomais. 

9.2. Specialus prizas už Automobilį, originaliausiai atspindintį šventės dvasią.  

10. INFORMACIJA: 

10.1. Smulkesnė informacija telefonais: 

+370 686 36522 ( Tomas). 

 

 

 

Nuostatus parengė Tomas Savickas 


