2019 METŲ LIETUVOS STREET TAURĖS NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Lietuvos Street Taurės nuostatai yra papildoma Lietuvos motociklų plento žiedinių lenktynių
taisyklių dalis. Lietuvos Street Taurės lenktyninkams Lietuvos motociklų plento žiedinių
lenktynių taisyklės ir kiti Lietuvos motociklų plento žiedinių lentynių nuostatai taikomi tiek, kiek
neprieštarauja šiems nuostatams.
1.2. Čempionatas organizuojamas šioje klasėje:
1.2.1 Sport 600 klasė;
1.2.2. Sport 1000 klasė;
1.2.3. Street klasė.
1.3. Street klasės lenktynininkai, kurie einamųjų metų čempionate bendroje įskaitoje užėmė pirmas
tris vietas, kitais metais privalo startuoti Pretendent (C600 arba C1000) klasėje. Taip pat į
aukštesnę klasė perina dalyviai įvažiavę Nemuno žiede greitesnį laiką nei 1.20. Jeigu dalyvis yra
žymiai greitesnis už prieš tai numrodytą laiką, plento žiedo komisja gali rekomenduoti pereiti į
auktesnę klasę einamaisiais metais.
1.4. Įskaita yra atskira vosims trims 1.2. punkte nurodytoms klasėms. Apdovanojami pirmi trys
kiekvienos klasės dalyviai su sąlyga, kad klasėje važiavo ne mažiau nei 3 dalyviai. Jei klasėje
važiavo mažiau nei 3 dalyviai, priskiriami taškai už bendrai lenktynėse užimtą vietą.
2. LICENCIJOS
2.1. Lietuvos Street taurės licencijos apribojimai:
2.1.1. Lietuvos Street taurės licenciją gali įsigyti asmenys niekada neturėję LMSF ar kitos
federacijos išduotos lenktynininko licencijos.
2.2. Licencijai gauti reikalingi dokumentai:
2.2.1. Licencijos prašymas. Asmuo, norintis gauti licenciją, privalo kreiptis į LMSF
administraciją su prašymu. Lietuvos street taurės dalyviams rekomenduojame turėti sveikatos
draudimą;
2.2.2. Galiojanti motociklo techninė apžiūra (tikrinama techninės komisijos metu).
2.3. Licencija yra nemokama.
3. KALENDORIUS
3.1. Lietuvos Street Taurėje numatyti 5 etapai iš kurių visi įskaitiniai:
1. Gegužės 25 d. Nemuno žiedas, Kačerginė, Lietuva;
2. Birželio 29 d. Nemuno žiedas, Kačerginė, Lietuva;
3. Liepos 28 d. Nemuno žiedas, Kačerginė, Lietuva;
4. Rugpjūčio 24-25 d. Bikernieku trase, Ryga, Latvija (kartu su Latvijos čempionato etapu);
5. Rugpjūčio 31 d. Nemuno žiedas, Kačerginė, Lietuva.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Motociklams Lietuvos Street Taurėje taikomi supaprastinti reikalavimai. Motociklas turi būti
techniškai tvarkingas ir turėti galiojančią techninę apžiūrą. Motociklas turi atitikti šalyje galionačius
techninius reikalavimus naudoti motociklą eisme. Papildomai turi būti išmontuoti arba užklijuoti
motociklo veidrodėliai ir žibintai.
4.2. Motociklininko aprangai taikomi supaprastinti reikalavimai. Motociklininkas privalo turėti pilną
motociklinę vienos arba dviejų dalių odinę arba tekstilinę aprangą, uždaro tipo motociklinį šalmą,
batus ir pirštines. Rekomenduojama turėti stuburo apsaugą.
4.3. Startiniai numeriai.
4.3.1. Startinius numerius nustatyta tvarka rezervuoja varžybų organizatorius ir užtikrina jų
gavimo galimybę pagal sportininkų pateiktas paraiškas, tačiau numeriais Taurės dalyviai
privalo pasirūpinti patys;
4.3.2. Kartą išduoti numeriai lenktynininkui lieka iki sezono pabaigos;
4.3.3. Numeriai ant motociklo gali būti nudažyti arba užklijuoti;
4.3.4. Starto numeriai turi būti užklijuoti priekinėje dalyje (vienas numeris);
4.3.5. Numerių skaičių aukštis - ne mažiau 14 cm;
4.3.6. Starto numeris Street klasėje turi būti oranžinės spalvos skaičiai baltame fone. Jeigu
numerio
vietoje yra baltas fonas,
numeris turi
būti apibrėžtas juodu
stačiakampiu.

