PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI
Lietuvos motociklų „DRAG“ čempionato II-as etapas
2022 m.
1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta:
1.1.Varžybų pavadinimas

Lietuvos motociklų „DRAG“ čempionato 1 etapas

1.2.Data:

2022.07.9-10

1.3. Vieta:

Kazlų Rūdos aerodromas

Varžybos vykdomos remiantis LMSF motociklų „DRAG“ varžybų taisyklemis, pagrindiniais
varžybų nuostatais ir šiais nuostatais.
2. Trasa: pavadinimas, ilgis, plotis:
2.1. Pavadinimas:

Kazlų Rūdos aerodromas

2.2. Ilgis

1/4 mylios ( 402,336 m)

2.3. Plotis

20 m.

2.4. Trasa bus priimta prieš varžybas.
3. Varžybų rengėjas:
Asociacija „ROADHOGS“, R. Kalantos g. 49A, Kaunas
Tel.: Nr. +370 687 71867, El. p. romualdas.dainius@gmail.com
Koziris VŠĮ, Tiekimo g. 4, LT-35289 Panevėžys
Tel.: Nr. +370 653 99090

4. Sekretoriato vieta ir darbo laikas:
4.1. Vieta:

varžybų trasoje

4.2. Darbo laikas:

Šeštadienis: 2022.07.09 nuo 08:00 val. iki 18:00 val.
Sekmadienis: 2022.07.10 nuo 08:00 val. iki 16:00 val.

Oficialūs asmenys MOTO DRAG čempionato 1 etapui:
4.3. Varžybų vadovas:

Laurynas Kentra

4.4. Sekretorius:

Lukas Jankauskas ir Simona Niedvarė

4.5. Saugos viršininkas

Laimonas Stanulis

4.6. Techninės komisijos vyr. teisejas:

Laimonas Stanulis

5. Varžybų dalyviai, klasės, licencijos, starto numeriai:
5.1. Varžybų dalyvių amžius, negali būti jaunesni negu 18 m.
5.2. Klasės:

Pagal pagrindinius motociklų „DRAG“ varžybų nuostatus

5.3.Varžybose gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio valstybių sportininkai, turintys galiojančias
savo šalies nacionalinės federacijos, FIM ar FIM Europe išduotas bei galiojančias licencijas.
Lietuvos sportininkai, gali startuoti su LMSF išduotomis licencijomis.
6. Registracija:
6.1. Iš ankstinė registracija:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIEvbVH7bYYrRWHVQiMtXTcWdpbRg0fFIgxEvoxheD3Y98w/viewform
6.2. Vieta varžybų dieną:

Sekretoriate

6.3. Laikas:

2022.07.09.: 08:00- 10:30

7. Techninė kontrolė:
7.1. Vieta:

Techninės kontrolės postas

7.2. Laikas:

2022.07.09.: 8:00-11:30

8. Treniruotės:

Pagal tvarkaraštį

9. Dalyvių susirinkimas:
9.1. Vieta:

Sekretoriate

9.2. Laikas:

Pagal tvarkaraštį, bus patikslinta registracijos metu

10. Važiavimai:

Pagal tvarkaraštį

11. Saugumo reikalavimai:
11.1. Sportininkai ir žiūrovai asmeniškai atsakingi už saugumo taisyklių laikymasi
12. Varžybų eiga:
13.1. Dalyvių skaičius gali būti ribojamas iki 32 dalyvių klasėje. Pirmumo teisę dalyvauti
varžybose turi sportininkai, ankstesniuose etapuose užėmę prizines vietas, po to pagal
paraiškų padavimo eiliškumą.
13.2. Trasos prieigose ir grįžimo take galioja greičio ribojimas iki 40 km/h. Dalyvių parke ir
priešstartinėje zonoje sportininkai privalo važiuoti minimaliu greičiu (galioja greičio
ribojimas iki 10 km/h). Leidžiama buksyruoti lenktyninį motociklą.
13.3. Kvalifikacijos metu kiekvienas dalyvis yra pats asmeniškai atsakingas už tai, kad laiku
pasirodytų priešstartinėje pozicijoje. Pavėlavęs dalyvis neįgyja teisės vėliau atlikti praleistąjį
kvalifikacinį važiavimą.
13.4. Kvalifikacijos metu startuojama poromis, vykdomi ne mažiau kaip du važiavimai kiekvienai
klasei. Vairuotojas gali prašyti starto teisėjo atlikti „Solo“ važiavimą, jei mano, kad jam atlikti
važiavimą poroje yra nesaugu.
13.5. Kiekvienoje klasėje pagal kvalifikacijos rezultatus atrenkami 16 geriausius laikus parodžiusių
sportininkų, kurie patenka į klasės finalą. Jeigu dalyvių klasėje mažiau nei 16, į finalinius
važiavimus patenka visi klasės sportininkai, atlikę mažiausiai vieną kvalifikacinį važiavimą.
13.6. Finaliniuose važiavimuose sportininkai startuoja poromis pagal nuo dalyvių skaičiaus
priklausančias finalines lenteles (2022 m. Lietuvos automobilių DRAG lenktynių čempionato
reglamento ir taisyklių Priedas Nr.1).

14. Prizai:

14.1. Sportininkai, užėmę pirmąsias tris vietas klasėje, apdovanojami Organizatoriaus taurėmis,
diplomais, galimi rėmėjų prizai.
14.2. Visi dalyviai, laimėję prizines vietas, privalo dalyvauti apdovanojimo ceremonijoje.
Nesilaikant šio reikalavimo, varžybų dalyviui prizas neįteikiamas
14.3. Varžybų dalyvių oficialūs apdovanojimai vykdomi po visų etapo finalinių važiavimų.
15.

16.

Apdovanojimo ceremonija:
15.1. Vieta:

Apdovanojimo pakyla trasoje.

15.2. Laikas:

Pasibaigus protestų padavimo laikui.

Finansinės sąlygos:
16.1. Visas išlaidas, susijusias su sportininkų dalyvavimu varžybose, padengia pats sportininkas
arba siunčianti organizacija.
16.2. Išlaidas, susijusias su varžybų organizavimu bei dalyvių aptarnavimu, sumoka varžybų
organizatorius.
16.3. Starto mokestis rengėjui, iš anksto užsiregistravus 50 Eur, pinigus pervedant į rengejo
sąskaitą.
16.4. Starto mokestis rengėjui registruojantis varžybų dieną ar nesumokėjus išankstinės
registracijos mokesčio – 70 Eur.

17. Protestai ir apeliacijos
17.1. Protestai paduodami varžybų vadovui. Jei laikinai nėra varžybų vadovo ar sekretoriaus,
protestas į teikiamas bet kuriam iš Sporto Komisarų. Protestas paduodamas kartu su protesto
pateikėjo 145 EUR piniginiu mokesčiu (techniniai protestai, jei techninės komisijos
pirmininkas patvirtina motociklo ardymo reikalingumą – 435 EUR), kuris negrąžinamas, jei
protestas netenkinamas.
17.2. Jei protestas pripažintas nepagrįstu, o išlaidos jo nagrinėjimo metu buvo didesnės, nei

taisyklių numatyta suma, tai šį skirtumą privalo padengti protesto padavėjas.
17.3. Pareiškėjai gali paduoti apeliaciją dėl priimto protesto nagrinėjimo, vadovaudamiesi
Lietuvos motociklų sporto kodekso 15 straipsniu. Apeliacijos mokestis nustatytas LMSF.
18. Nuostatų išaiškinimas:
Nuostatus, kilus ginčui varžybų metu, aiškinti gali tik komisaras, jei jo nėra – Vyriausias varžybų
teisėjas.
19. Papildomai:
19.1.Išankstinė registracija adresu: simona@koziris.lt
19.2.Išankstinė registracija nutraukiama viena (1) dienos iki varžybų, vėliau registracija
galima tik varžybų dieną.

Priimta:

Varžybų organizatorius:
Asociacija „ROADHOGS“
Romualdas Dainius

