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I. Varžybų organizatoriai 

 
Asociacija "ROADHOGS" , Kauno raj., Bijūnų k., Pušų g. 8, 

Įmonės kodas 302288629. 

Pirmininkas Romualdas Dainius, tel. +37068771867 

el. p. Romualdas.Dainius@gmail.com 

 

II. Už saugą atsakingi asmenys 

 
Varžybų vadovas Laurynas Kentra  

Vyr. Sekretorius Lukas Jankauskas ir Simona Niedvarė 

Varžybų komisaras Laurynas Kentra 

Saugos trasoje vadovas Laurynas Gedgaudas 

Techninės komisijos pirmininkas Laimonas Stanulis 

Starto Teisėjas             Kaarel Oras  

 
III. Varžybų statusas ir pobūdis 

 
Klasifikuojamos motociklų sporto varžybos. 

Pavadinimas: 2022 M. LIETUVOS MOTOCIKLŲ “DRAG” ČEMPIONATO III ETAPAS 

Tipas: Traukos („Drag“) lenktynės 

 
IV. Varžybų data ir vieta 

 
Data: 2022 m. rugpjūčio 27-28 d. 

Vieta: Kazlų Rūdos aerodromas 
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I. VARŽYBŲ PROGRAMA 
 

1.1. Paraiškų priėmimo data, laikas, vieta: 

2022.08.01 – 2022.08.26 (iki 15:00) - 50 Eur 

registruojantis varžybų dieną- SUMA 70 Eur 

 

1.2. Padavusių paraiškas dalyvių sąrašo publikavimas: 

Vykstant išankstinei registracijai – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Tt9c93qksa4UoMx5JAIgG5OwpSMXquY_ZP_pntmS5bjUnA/viewform  
Galutinis varžybų dieną – „Oficiali skelbimų lenta“ (nurodyta trasos schemoje) 

 

2022 rugpjūčio 27 d. (Šeštadienis) 

14:00 – 15:00 val. Administracinė komisija  

15:10 val. Galutinis padavusių paraiškas dalyvių sąrašo publikavimas  

14:00 – 15:00 val. Techninė komisija Kazlų Rūdos aerodromas, „Dalyvių parkas – ROADHOGS MC palapinė“  

15:30 – Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas - Briefing prie starto vietos Visų sportininkų dalyvavimas privalomas. 

16:00 Laisvos treniruotės   
 

 2022 rugpjūčio 28 d. (Sekmadienis) 

 

8:00 – 9:00 val. Administracinė komisija  

9:10 val. Galutinis padavusių paraiškas dalyvių sąrašo publikavimas  

8:00 – 9:00 val. Techninė komisija Kazlų Rūdos aerodromas, „Dalyvių parkas – ROADHOGS MC palapinė“  

9:15 – Dalyvių ir pareiškėjų susirinkimas - Briefing prie starto vietos Visų sportininkų dalyvavimas privalomas. 

9:45 - Kvalifikacijos 1 turas 

10:30 - Kvalifikacijos 2 turas  

12:00 Pusfinalio važiavimai, Finaliniai važiavimai lenktynių trasa 
 

Pastaba: Važiavimų programos laikai gali būti keičiami varžybų metu priklausomai nuo dalyvių skaičiaus klasėse. 
 

 

 

 

V. Trumpas varžybų apibūdinimas 

 

Čempionato etapo varžybose dalyvauja sportininkai, turintys metines ir vienkartines LMSF ar kitos šalies FIM patvirtintos sporto organizacijos licenzijas. 

Varžybų dalyviai varžysis poromis Kazlų Rūdos aerodrome 1/4 mylios ( 402,336 m) „Drag“ lenktynių trasoje, kurios juostos  atskirtos 50 cm. aukščio 

ženklinimo kūgeliais. Varžybų dalyviai varžysis tvarkingais standartiniais modifikuotais motociklais, varžybų papildomuose nuostatuose nurodytose 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Tt9c93qksa4UoMx5JAIgG5OwpSMXquY_ZP_pntmS5bjUnA/viewform
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klasėse. 

VI. Bendras saugos priemonių aprašymas 

 
Varžybų metu budės greitosios medicinos automobilis su pirmos pagalbos rinkiniu, bus išdėstyti gesintuvai (prie starto linijos, teisėjų postuose, 

evakuaciniame – saugos automobilyje) ir LASF gelbėtojų ekipažas.  

 

VII. Žiūrovų sauga 

 

Žiūrovai stovės už apsauginės STOP juostos ir tvoros. Bus įrengtos dvi specialios žiūrovų vietos, viena jų virš pre starto zonos (1), kita lygiagrečiai 

starto  zonos (2) kaip pavaizduota trasos plano schemoje (priedas Nr. 4). 

Juosta prie starto linijos nuo važiuojamosios dalies nutolusi per 10 m., toliau iki trasos vidurio (100 m) palaipsniui tolsta iki 50 m., nuo trasos vidurio juosta 

ištempta lygiagrečiai važiuojamajai daliai ir nutolusi nuo jos per 70 m. Renginio metu planuojama panaudoti 500 m. apsauginės juostos ir 3000m tvoros. 

 

VIII. Dirbantis personalas, personalo sauga 

 
Varžybose teisėjaus LMSF licenzijuoti moto DRAG komiteto teisėjai. Laiko kontrolės ir sekretoriato funkcijas atliks „EDRA Timing and Safety Group 

OY“. Varžybų  metu teisėjai vilkės skiriančios spalvos liemenes. 

Važiavimų metu teisėjai nuolat stebės stovintį ir važiuojantį automobilį, vėliavomis ir radijo ryšio pagalba informuos starterį, kad galimas motociklų startas. 

Teisėjai prieš varžybas Varžybų vadovo bei Komisaro instruktuojami apie darbą ir saugą. Tikslus teisėjų skaičius tvirtinamas Varžybų vadovo bei Komisaro 

varžybų dieną. 

 

IX. Priešgaisrinė sauga 

 
Starto vietoje, teisėjų postuose ir evakuaciniame – saugos automobilyje išdėstyti milteliniai užpildyti 6 kg. gesintuvai. Budės LASF gelbėtojų  

ekipažas su specialiu automobiliu. Bendras gesintuvų kiekis ne mažesnis kaip 12 vnt. 

 

X. Medicininė pagalba 

 
Varžybų metu budės greitosios medicinos automobilis su pirmos pagalbos rinkiniu Mediko vieta visiems varžybų dalyviams bus aiškiai matoma ir be 

trukdžių pasiekiama. 

Stacionarus medicininės pagalbos centras: Vytauto g. 45, Kazlų Rūda (1800m nuo starto juostos) 

XI. Ryšiai 
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Varžybų vadovas: turi tiesioginį ryši su Mediku ir Komisaru, taip pat disponuoja racijomis, leidžiančiomis susisiekti su atokiau esančiais teisėjais. Be to 

Varžybų vadovo dispozicijoje yra megafonas arba garso aparatūra, pasinaudojant kurias jis gali įspėti ir pateikti informaciją visiems dalyviams. Turi mobilų 

telefoną. 

Komisaras: turi tiesioginį ryši su Mediku ir Varžybų vadovu, jei atstumas neleidžia palaikyti tiesioginio kontakto, disponuoja racija. Turi mobilų 

telefoną.  

Saugos viršininkas: turi tiesioginį ryši su Mediku, Komisaru ir Varžybų vadovu, taip pat disponuoja racijomis, leidžiančiomis susisiekti su atokiau 

esančiais teisėjais. Turi mobilų telefoną. 

Teisėjai: jei atstumas neleidžia palaikyti tiesioginio kontakto disponuoja racijomis, leidžiančiomis susisiekti su Varžybų vadovu. 

XII. Priedai 

 
1. Varžybų vadovo instrukcija 

2. Saugos viršininko instrukcija 

3. Dalyvio atsakomybės forma 

4. Trasos planas (schema) 

5. Draudimo poliso kopija 

 

 
 

Saugos planas patvirtintas asociacijos “Roadhogs” : 
 

 

 

(Vardas, pavardė, parašas ir antspaudas) 

 

 

 
 

Suderinta su 
 
 

 

(Vardas, pavardė, parašas) 
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A.V. 

Asociacija ROADHOGS 

2022 M. MOTOCIKLŲ “DRAG” LENKTYNIŲ ČEMPIONATO III 

ETAPAS 

2022 m. rugpjūčio 27-28 d. 

 

VARŽYBŲ VADOVO INSTRUKCIJA 

  
Varžybų vadovo pareigas nusako Lietuvos motociklų sporto kodeksas ir ši instrukcija. 

Varžybų vadovas atsakingas už varžybų vykdymą pagal Lietuvos motociklų sporto kodeksą ir šių varžybų patvirtintus papildomus nuostatus. Varžybų vadovo pareigos: 

- skirti iš teisėjų komandos varžybų saugos viršininką; 

- prieš varžybas instruktuoti teisėjus; 

- prieš varžybas instruktuoti saugos viršininką; 

- vykdyti varžybas tik tuo atveju, jeigu tam daryti gautas saugos viršininko ir komisaro pritarimas, bei yra visos saugos plane numatytos priemonės: 

o medikas su greitosios pagalbos rinkiniu; 

o tinkamose vietose išdėstyti bent šeši gesintuvai; 

o turimas ryšys su teisėjais trasoje; 

o užtikrintas žiūrovų nepatekimas į trasą; 

- patekus į trasą žiūrovui nedelsiant sustabdyti važiavimą; 

- įvykus avarijai, kai yra nukentėjęs asmuo, nedelsiant iškviesti saugos automobilį ir mediką su greitosios pagalbos rinkiniu, užpildyti „Nelaimingo atsitikimo varžybose aktą“. 

Pranešti apie įvykį atitinkamoms valstybinėms institucijoms. 

 

 

 

Su instrukcija susipažinau: 

 

Varžybų vadovas Laurynas Kentra 

(Vardas, pavardė, parašas) 
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SAUGOS VIRŠININKO INSTRUKCIJA 

 
Saugos viršininkas atsakingas už dalyvių ir žiūrovų saugos užtikrinimą pagal numatytas priemones. Saugos viršininko pareigos: 

- išdėstyti trasoje gesintuvus pagal saugos planą; 

- įsitikinta, kad trasa yra atitverta nuo žiūrovų saugos plane numatytomis priemonėmis; 

- duoti varžybų vadovui pritarimą vykdyti varžybas tik tuo atveju, jeigu yra visos saugos plane numatytos priemonės: 

o medikas su greitosios pagalbos rinkiniu; 

o tinkamose vietose išdėstyti bent šeši gesintuvai; 

o turimas ryšys su teisėjais trasoje; 

o užtikrintas žiūrovų nepatekimas į trasą; 

- važiavimų metu nuolat stebėti trasą ir patekus į trasą žiūrovui nedelsiant informuoti apie tai varžybų vadovą; 

- užtikrinti, kad varžybų dalyviai nevažinėtų po trasą ne jiems skirto važiavimo metu. 

 

 

 

 

Su instrukcija susipažinau: 

 

Saugos viršininkas Laurynas Gedgaudas 
 

(Vardas, pavardė, parašas) 
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DALYVIO ATSAKOMYBĖ 

 

2022 m. rugpjūčio 27-28 d. 

 
 

 
Šiuo dokumentų pareiškiu ir patvirtinu, kad mano dalyvavimas 2022 m. rugpjūčio 27-28 d. „Motociklų DRAG čempionato 3 etape“ (toliau – renginys), 

vykstančiame Kazlų Rūdos aerodrome man nuosavybės teise priklausančiu ir/arba kitais pagrindais valdomu/naudojamu motociklu vyksta išimtinai mano paties rizika. 

Patvirtinu, jog galiu dalyvauti renginyje be jokio žalingo poveikio mano sveikatai ar turtui. Taip pat įsipareigoju nedaryti žalos renginio metu kitiems 

automobiliams, motociklams ir kitam inventoriui, renginio organizatoriui – ASOCIACIJAI „ROADHOGS“ (toliau – renginio organizatorius) bei renginio lankytojams 

(žiūrovams). 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su 2022 m. Lietuvos motociklų DRAG čempionato  reglamentu ir taisyklėmis, 2022 m. Lietuvos motociklų DRAG čempionato 

lenktynių techniniais reikalavimais bei papildomais šio etapo nuostatais. Patvirtinu, jog mano motociklas atitinka visus jo klasei keliamus saugumo reikalavimus. 

Taipogi esu susipažinęs su elektroninės starto įrangos veikimo tvarka ir Lietuvos motociklų DRAG čempionato  lenktynių esminėmis procedūromis bei 2022 m. Lietuvos 

motociklų DRAG čempionato III etapo programa. 

Su varžybų trasos danga susipažinau ir patvirtinu, kad mano motociklo techninis paruošimas yra tinkamas saugiai važiuoti esama kelio danga. Suprantu, kad 

organizatoriai arba oficialūs varžybų asmenys gali varžybų eigoje uždrausti man tęsti varžybas, jeigu bus nustatyta, jog mano motociklas netinkamas važiuoti saugiai, 

negrąžinant startinio mokesčio. 

Aš prisiimu visą atsakomybę už renginio organizatoriaus ir/ar trečiųjų asmenų dėl mano kaltės patirtą žalą, padarytą man dalyvaujant renginyje, įskaitant, bet 

neapsiribojant dėl mano kaltės sukeltos avarijos ir/ar dėl netinkamo motociklo, ir/ar kito inventoriaus naudojimo, ar dėl to, kad nevykdžiau renginio organizatoriaus 

nurodymų/reikalavimų ir/ar nesilaikiau renginio programos. 

Patvirtinu, kad renginio organizatorius neatsakys už bet kokią mano patirtą žalą dėl mano paties ir/ar trečiųjų asmenų kaltės, dalyvaujant renginyje. 

Taip pat pareiškiu ir patvirtinu, kad esu visiškai veiksnus, neturiu jokių fizinių trūkumų, sveikatos sutrikimų, ir/ar nesu priklausomas, paveiktas alkoholio, 

narkotikų ar medikamentų, kitų svaigiųjų medžiagų, kurios galėtų turėti įtakos mano sugebėjimui vairuoti motociklą ir/ar keltų pavojų kitų renginyje esančių asmenų 

ir/ar renginio organizatoriaus/rėmėjų inventoriaus saugumui. 

Suprantu, kad jei bus nustatyta, jog mano elgesį įtakoja bent vienas iš aukščiau minėtų faktorių, man bus uždrausta dalyvauti/važiuoti motociklu ir dalyvio 

mokestis grąžintas nebus. 

Patvirtinu, kad su renginio programa susipažinau, ji man buvo tinkamai išaiškinta, ją supratau ir su ja sutinku, jokių pretenzijų neturiu ir ateityje neturėsiu. 

Patvirtinu, kad be išimčių laikysiuos aukščiau nurodytų pareiškimų, patvirtinimų ir įsipareigojimų bei vykdysiu visus renginio organizatoriaus 

nurodymus/reikalavimus. Visi mano aukščiau nurodyti pareiškimai, patvirtinimai ir įsipareigojimai galioja neterminuotai. 

Patvirtinu, kad žemiau nurodyti duomenys yra teisingi. Sutinku, kad renginio organizatoriai tvarkytų žemiau nurodytus mano asmens duomenis apskaitos ir 

registracijos tikslais. 

Patvirtinu ir neprieštarauju, jog varžybų metu organizatorius reikalaus užklijuoti rėmėjų lipdukus and mano motociklo.  

 

Dalyvis  
 

(Vardas, pavardė, parašas) 
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