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Šiuo dokumentų pareiškiu ir patvirtinu, kad mano dalyvavimas 2022 m. rugsėjo 24-25 d. 

„Motociklų DRAG čempionato IV 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 IV 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.  
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