2021 METŲ LIQUI MOLY 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. Street taurė organizuojama šioje klasėje:
1.2.1 Sport 600 klasė. Motociklai su keturtakčiais varikliais: keturių cilindrų varikliai - iki 636
cc, trijų cilindrų varikliai - iki 675 cc ir dviejų cilindrų varikliai - iki 750 cc.
1.2.2. Sport 1000 klasė. Motociklai su keturtakčiais varikliais virš 636 cc.
1.3. Street klasės lektynėse gali dalyvauti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys. Varžybų dalyviai,
kuriems nėra 18 metų, privalo turėti raštišką tėvų ar globėjų sutikimą dalyvavimui varžybose.
1.4. Street klasės lenktynininkai, kurie einamųjų metų čempionate bendroje įskaitoje užėmė pirmas
tris vietas, kitais metais privalo startuoti Pretendent (C600 arba C1200) klasėje. Taip pat į
aukštesnę klasė pereina dalyviai įvažiavę Nemuno žiede greitesnį laiką nei 1.20. Jeigu dalyvis
yra žymiai greitesnis už prieš tai nurodytą laiką, plento žiedo komisja gali rekomenduoti pereiti
į auktesnę klasę einamaisiais metais.
1.5. Įskaita yra atskira visoms 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 (A, B ar C lygio) 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. Licencijos kaina Street klasės dalyviams yra 10 eurų. Licencijų išdavimo tvarka aprašyta
oficialiame LMSF puslapyje www.lmsf.lt
3. KALENDORIUS
3.1. Lietuvos Street Taurėje numatyti 5 etapai iš kurių visi įskaitiniai:
1. Balandžio 24 d. Nemuno žiedas, Kačerginė, Lietuva;
2. Birželio 5 d. Nemuno žiedas, Kačerginė, Lietuva;
3. Liepos 11 d. Nemuno žiedas, Kačerginė, Lietuva;

4. Rugpjūčio 8 d. Bikernieku trase, Ryga, Latvija;
5. Rugpjūčio 28 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 kiekvieno etapo metu dalyviams išduoda organizatorius.
4.3.2. Starto numeriai turi būti užklijuoti priekinėje dalyje (vienas numeris);

