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I.

PROGRAMA

PAPILDOMŲ NUOSTATŲ PASKELBIMAS:
Data:
2016-09-22 (ketvirtadienis)
Vieta:
www.las.lt; www.lasf.lt; www.alytausautoklubas.lt
PARAIŠKOS (Priedas Nr. 1):
Priėmimo pradžia:
Priėmimo pabaiga:
Paraiškų su padidintu starto
mokesčiu priėmimo pabaiga:
Paraiškos priimamos:

Laikas: 15:00

2016-09-22 (ketvirtadienis)
2016-10-09 (penktadienis)

Laikas: 15:00
Laikas: 17:00

2016-10-11 (antradienis)
el. paštu autoklubas@gmail.com

Laikas: 17:00

KOMANDINĖS PARAIŠKOS (Priedas Nr. 2):
Priėmimo pradžia:
2016-09-23 (penktadienis)
Priėmimo pabaiga:
2016-10-16 (sekmadienis)
Paraiškos priimamos:
el. paštu autoklubas@gmail.com
arba varžybų dieną ralio štabe

Laikas: 15:00
Laikas: 8:30

PADAVUSIŲ PARAIŠKAS DALYVIŲ SĄRAŠO PUBLIKAVIMAS:
Vieta:
www.las.lt, www.lasf.lt, www.alytausautoklubas.lt
Data:
nuo 2016-09-26 (pirmadienis), reguliariai atnaujinant
Laikas: 17:00
STARTO TVARKOS PASKELBIMAS:
Vieta:
www.las.lt; www.lasf.lt, www.alytausautoklubas.lt
Data:
2016-10-12 (trečiadienis)
ADMINISTRACINĖ KOMISIJA:
Vieta:
UAB „MOLLER AUTO ALYTUS“, Putinų g 31Alytus
Data:
2016-10-15 (šeštadienis)
Vieta: Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g.52, Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)
KELIO KNYGŲ IŠDAVIMAS:
Vieta:
Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g.52, Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)
TECHNINĖ KOMISIJA:
Vieta:
UAB „MOLLER AUTO ALYTUS“, Putinų g 31Alytus
Data:
2016-10-15 (šeštadienis)
Vieta: Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g.52, Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas: 15:00

Laikas:17:00– 19:00
Laikas: 7:00– 8:30

Laikas: 7:00– 8:30

Laikas:17:20– 19:30
Laikas: 7:20– 8:40

SUSIPAŽINIMAS SU TRASA:
Draudžiamas. Pažeidėjams, užfiksuotiems policijos pareigūnų arba Organizatoriaus oficialių
asmenų, SKK sprendimu gali būti neleidžiama startuoti ralyje.
PIRMAS SPORTO KOMISARŲ POSĖDIS
Vieta:
Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g.52, Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas: 9:00
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DALYVIŲ SUSIRINKIMAS:
Vieta:
ROTUŠĖS aikštė Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas: 10:00

RALIO STARTAS:
Vieta:
Rotušės aikštė, Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas: 10:30

NUMATOMAS FINIŠAS:
Vieta:
Menų inkubatorius Tilto g. 2
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas:17:00

PRELIMINARIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS:
Vieta:
Menų inkubatorius Tilto g. 2
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas:18:00

OFICIALIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS:
Vieta:
Menų inkubatorius Tilto g. 2
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas:18:30

NUGALĖTOJŲ IR PRIZININKŲ APDOVANOJIMAS:
Vieta:
Menų inkubatorius Tilto g. 2
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas:19:00

RALIO ŠTABAS IR OFICIALI VARŽYBŲ LENTA:
Vieta:
Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji 52, Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)
Laikas: 7:00 – 10:00
Vieta:
Menų inkubatorius Tilto g. 2
2016-10-16 (sekmadienis)
Laikas:12:00 –20:00
Kontaktai: Varžybų vadovas:Tadas Zdanavičius
Vyr. sekretorė:Aurelija Stražnickienė

8-614-66550
8-614-28962

REGRUPINGO IR SERVISO PARKAS
Vieta:
Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g.52, Alytus
.Data:
2016-10-16 (sekmadienis)
Laikas: 12:40 – 15:30

II.

ORGANIZACIJA

2.1Apibrėžimas
Ralio „LAS TAURĖ – 2016 “ VII -ą etapą „Alytaus ruduo 2016“ organizuoja Alytaus autoklubas.
Tai klasifikuojamos C lygos automobilių ralio varžybos, vykdomos vadovaujantis:
- Lietuvos automobilių sporto kodeksu;
- Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis (LASVOVT);
- 2016 metų Lietuvos ralio C lygos varžybų ir ralio „LAS TAURĖ – 2016“ Reglamentais;
- 2016 metų Lietuvos ralio taisyklėmis (T-2016);
- 2016 metų techniniais reikalavimais „SGC“ grupės automobiliams;
- Šiais papildomais nuostatais.
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2.2 Informacija
2016 m. Lietuvos ralio C lygos varžybų Reglamentas, 2016 m. Lietuvos ralio taisyklės (T-2016)
ir 2016 metų techniniai reikalavimai „SGC“ grupės automobiliams publikuojami www.lasf.lt
Ralio „LAS TAURĖ – 2016“ Reglamentas publikuojamas www.las.lt. www.alytausautoklubas.lt
2.3 Organizatoriaus adresas ir kontaktai:
Alytaus autoklubas. Adresas: Statybininkų g. 21. Alytus.
Kontaktai: tel.: 8 610 40550,8 614 66550,8 698 33268, el. paštas autoklubas@.gmail.com
2.4 Organizacinis komitetas
Pirmininkas: Vytautas Grigaravičius
Nariai: Rimvydas Anusauskas
Rimantas Volungevičius
Romas Bukevičius

-Alytaus m. meras
– Alytaus autoklubo direktorius;
– LAS autosporto komiteto pirmininkas;
– Alytaus autoklubo valdybos narys;

2.5 Oficialūs ralio asmenys
LAS TAURĖ komisaras/SKK pirmininkas
Varžybų vadovas/Sporto komisaras
Techninės k - jos pirmininkas/Sporto komisaras
Trasos saugumo viršininkas
Vyr. sekretorė
Teisėjas ryšiams su dalyviais

Rimantas Volungevičius
Tadas Zdanavičius
Algirdas Gricius
Romas Mažuolis
Aurelija Stražnickienė
Arturas Gailius

tel.+370 610 40550
tel.+370 614 66550
tel. +370 687 44947
tel. +370 615 16238
tel. +370 614 28962
tel. +370 655 72900

2.5.1 Oficialių asmenų identifikacija (spalvinė liemenių identifikacija)
Oficialūs asmenys:
raudona su identifikaciniu užrašu
Vyresn. teisėjai:
raudona/ mėlyna su identifikaciniu užrašu
Teisėjai:
geltona su identifikaciniu užrašu
Teisėjas ryšiams su dalyviais:
raudona su identifikaciniu užrašu

III. RALIO CHARAKTERISTIKA
3.1 Bendra informacija:
Varžybos vykdomos 2016 m. spalio mėn 16 dieną.
Ratų skaičius:
1
Sekcijų skaičius:
2
Bendras trasos ilgis:
60,85 km
Papildomų greituminių rungčių skaičius:
11
Bendras papildomų greituminių rungčių ilgis:
26,4 km
Vieną kartą važiuojamos rungtys
3
Du kartus važiuojamos rungtys
4
Rungčių danga
asfaltas
Detalus maršrutas ir tvarkaraštis bus pristatyti kelio knygoje.

IV. AUTOMOBILIAI, PADANGOS
4.1 Ralio „LAS TAURĖ - 2016“ VII-ame etape leidžiama dalyvauti automobiliais,
atitinkančiais „LAS Taurės – 2016“ Reglamento 7 ir 8 punktų reikalavimus bei 2016 metų
Lietuvos ralio C lygos varžybų Reglamento 4.1 – 4.2 punktų reikalavimus.
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4.2 Variklių su priverstiniu oro padavimu (mechaniniais kompresoriais/ turbokompresoriais ir
t.t.) restriktoriaus skersmuo neribojamas, jų variklio darbinis tūris bezininiams varikliams
dauginamas iš koeficiento 1,7; dyzeliniams varikliams - 1,5; rotoriniams varikliams - 1,6;
Bi-Tutbo – 2,2.
4.3 Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, tačiau, jei jie sumontuoti, privalo atitikti FIA
kodekso “J” priedo 253.8 straipsnio reikalavimus, automobilis turi turėti LASF ar kitos šalies
ASF išduotą sportinį pasą.
4.4 Leidžiama naudoti plačios serijinės gamybos padangas, parduodamas prekybos vietose be
specialaus užsakymo. Padangos turi atitikti KET reikalavimus, galiojančius žiemos sezono metu,
ir privalo turėti ES standartą atitinkančius žymėjimus (ženkliukas “E” su homologacijos šalies
kodu, pvz: E4; E2 ir t.t.). Leidžiama naudoti restauruotas padangas.
4.5 Neleidžiama naudoti automobilių sporto lenktynėms skirtų padangų be protektoriaus ar su
juo, o restauruotoms sportinio tipo protektoriaus. Pvz. Draudžiama naudoti padangas turinčias
žymą „For competition use only“ ir pan. Apie padangų tinkamumą varžyboms sprendžia
techninės komisijos pirmininkas.
4.6 Draudžiamas bet koks padangos protektoriaus rašto pakeitimas ar gilinimas pjaustymo būdu.
4.7 Dygliuotas padangas naudoti draudžiama.
4.8 Padangų keitimas leidžiamas tik Serviso parke, tačiau ekipažas be pašalinės pagalbos ir tik
automobilyje esančius ratus gali keisti visoje trasoje, išskyrus zonas, kur galioja „Uždaro parko
režimas“.

V. DALYVIAI, PARAIŠKOS, KOMISIJOS
5.1 Ralio „LAS Taurė-2016“ VII etape „Alytaus ruduo 2016“ gali dalyvauti visi asmenys,
atitinkantys „LAS TAURĖ – 2016“ Reglamento skyrių „DALYVIAI“ (15-20 p.) ir
„EKIPAŽAI“ (25–26 p.) nuostatas.
5.2 SGC grupėje Pirmų vairuotojų įskaitoje negali dalyvauti vairuotojai, turintys LASF išduotas
tarptautines ir/ar nacionalines T, TJ, D, DJ kategorijų vairuotojo licencijas (įskaitant ir kartotines
licencijas) ir dalyvaujantys Lietuvos Ralio Čempionato pirmųjų vairuotojų įskaitoje. Ta pati
sąlyga galioja ir kitų valstybių Automobilių Sporto Federacijų išduotoms licencijoms.
5.3 Dalyviai skirstomi į „SGC“ ir „LAISVĄ“ grupes.
5.3.1 „SGC“ grupė skirstoma į klases:
„SGC 1“ – automobilio variklis iki 1600 cm³ imtinai;
„SGC 2“ – automobilio variklis nuo 1601 iki 2000 cm³ imtinai;
„SGC 3“ – automobilio variklis virš 2000 cm³;
„J“– 2 WD „SGC“ grupės automobiliai iki 2000 cm³, vairuojami nepilnamečių ir asmenų,
neturinčių vairuotojo pažymėjimo, kuriems iki 2016.10.16 d. nėra suėję 21 metai.
5.3.2 „LAISVA“ grupė skirstoma į klases:
„N“– automobiliai, pritaikyti vairuotojams su negalia;
„V“– visi automobiliai, vairuojami veteranų, kurių amžius nuo 50 metų imtinai;
„LAISVA“– visi automobiliai, atitinkantys LR KET reikalavimus, bet neatitinkantys SGC
grupės reikalavimų, taip pat pirmieji vairuotojai, važiuojantys bet kurios grupės/klasės
automobiliais, tačiau turintys šių nuostatų 5.2 punkte nurodytas LASF ar kitų ASF išduotas
tarptautines ir/ar nacionalines vairuotojo licencijas;
„I“– automobiliai, pagaminti iki 1986.01.01, arba automobilio modelio serijinė gamyba baigta
iki 1991.01.01, atitinkantys SGC grupės techninius reikalavimus.
„IS“– automobiliai, pagaminti iki 1986.01.01, arba automobilio modelio serijinė gamyba baigta
iki 1991.01.01, neatitinkantys SGC grupės techninių reikalavimų, bet atitinkanys LR KET.
5.4 Maksimalus dalyvių skaičius – 85.
5.5 Teisingai ir pilnai užpildyta dalyvio paraiška kartu su startinio mokesčio pavedimo kopija
privalo pasiekti Organizatorių ne vėliau kaip 2016-10-09, 17:00, (su padidintu starto mokesčiu
– iki 2016-10-11, 17:00 val.) el. paštu autoklubas@gmail.com. Duomenis apie antrą

7
vairuotoją galima pateikti iki administracinio patikrinimo arba jo metu. Originali pasirašyta
paraiška privalo būti pateikta administracinės komisijos metu.

5.6 Komandinės paraiškos.
5.6.1 Komandinė paraiška pateikiama sekretoriatui iki administracinės komisijos pabaigos.
5.6.2 Komandinė paraiška pateikiamavadovaujantis „LAS TAURĖ– 2016“ Reglamento skyriaus
„KOMANDOS“ 21-24 p. nuostatomis.
5.7 Administracinė komisija:
Vieta:
UAB „MOLLER AUTO ALYTUS“, Putinų g 31Alytus
Data:
2016-10-15 (šeštadienis)
Vieta: Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g.52, Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)

Laikas:17:00– 19:00
Laikas: 7:00– 8:30

Ekipažų atvykimo į administracinė komisiją grafikas bus skelbiamas kartu su starto tvarka
2016-10-12 (trečiadienis) www.las.lt; www.lasf.lt;www.alytausautoklubas.lt
Administracinės komisijos metu ekipažai privalo pateikti šiuos dokumentus:
- LASF (analogišką kitos šalies) išduotą metinę/ vienkartinę „M“ arba aukštesnės kategorijos
„Vairuotojo licenciją“;
- vairuotojo pažymėjimą, išskyrus nepilnamečius („LAS TAURĖ – 2016“ Reglamento 16,26 p.);
- nepilnamečiams – tėvų ar globėjų raštišką sutikimą ir asmens dokumento kopiją (Priedas Nr.6).
PASTABA: Neturintys LASF vienkartinių „M“ kategorijos „Vairuotojo licencijų“, jas galės
įsigyti varžybų dieną administracinės komisijos metu, pateikę draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų polisą, galiojantį auto-moto-kartingo varžybų ir treniruočių metu ir med. pažymą.
5.8 Techninė komisija:
Vieta:
UAB „MOLLER AUTO ALYTUS“, Putinų g 31Alytus
Data:
2016-10-15 (šeštadienis)
Vieta: Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g.52, Alytus
Data:
2016-05-14 (šeštadienis)

Laikas:17:20– 19:30
Laikas: 7:20– 8:40

Ekipažų atvykimo į technine komisiją grafikas bus skelbiamas kartu su starto tvarka 2016-1012 (trečiadienis) www.las.lt; www.lasf.lt;alytausautolkubas.lt
Techninės komisijos metu ekipažai privalo pateikti šiuos dokumentus:
- transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą;
- transporto priemonės registracijos liudijimą;
- techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą.
-LASF ar kitos šalies ASN išduotą sportnio automobilio pasą, jei automobilyje sumontuoti
saugos lankai.
Startinius numerius ir privalomos reklamos lipdukus, kurie išduodami administracinės komisijos
metu, ekipažai privalo užsiklijuoti ant automobilio iki priešstartinio techninio patikrinimo.

VI. STARTINIAI MOKESČIAI, DRAUDIMAS
6.1 Startiniai mokesčiai

iki 2016-10-09 17:00 iki 2016-10-11 17:00 iki 2016-10-13 17:00 iki 2016-10-16 9:00

„J“ įskaitai

60 Eur

75 Eur

90 Eur

120 Eur

Visoms kitoms
įįįįskaitomsįįįskaitomsįskaito
ms

80 Eur

100 Eur

120 Eur

160 Eur
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Komandinis mokestis

15 Eur

15 Eur

15 Eur

15 Eur

6.2 Startinis mokestis mokamas:

Gavėjas
Alytaus autoklubas
Gavėjo kodas 193172290
Bankas:
Danske Bankas A/S Lietuvos filialas
.
Gavėjo a/s
LT91 7400 0235 8462 3810
Mokėjimo paskirtis: Ralis „Alytaus ruduo 2016“ startinis mokestis už: įrašyti komandą
ir/ar dalyvio(-ių) pavardę(-es), vardą(-us).
6.3 Jeigu ekipažas, sumokėjęs startinį mokestį, dėl pateisinamos priežasties negali dalyvauti
varžybose, jam gražinama 50 procentų startinio mokesčio.Atšaukus varžybas dėl force majeure
ar kitų priežasčių, starto mokestis grąžinamas 100%.
6.4 Draudimas
Visi ralio „LAS TAURĖ – 2016“ VII-ame etape „ALYTAUS RUDUO 2016“ dalyvaujantys
automobiliai privalo būti apdrausti Lietuvos Respublikoje galiojančiu Transporto priemonių
savininkų ir valdytojų privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
Organizatorius
apdraudžia varžybų dalyvius civilinės atsakomybės draudimu, jiems važiuojant greituminėse
rungtyse nuo starto iki finišo arba iki ekipažo pasitraukimo ar pašalinimo iš varžybų momento.
Ralyje dalyvaujantys vairuotojai nėra vienas kitam tretieji asmenys.

VII. REKLAMA
7.1 Reklamos išdėstymas nurodytas ralio „LAS TAURĖ – 2016“ Reglamento priede 61.4 ir šių
nuostatų priede Nr. 4. Šiuose plotuose pažymėta LAS reklama yra privaloma, tačiau atsisakyti
šios reklamos ekipažas gali sumokėjęs 200 EUR.

VIII. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
8.1 Apsauginiai šalmai ir saugos diržai bus tikrinami priešstartinės techninės komisijos metu.
Pakartotinis patikrinimas gali būti atliktas Serviso ir Regrupingo parkuose.
8.2 Visų ralio dalyvių automobiliai privalo būti pastatyti į priešstartinę zoną ROTUŠĖS aikštėje
iki 9:30 val.
8.3 Vaikščiojimas po GR trasas pėsčiomis ir važiavimas dviračiu nėra laikomas susipažinimu,
tačiau draudžiama tai daryti po saugos automobilio pravažiavimo, t.y. nuo trasos uždarymo
momento.
8.4 Greituminėse rungtyse (GR) dalyviai privalo dėvėti šalmus, būti prisisegę saugos diržus ir
važiuoti su įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis arba jas atitinkančiais LED žibintais.
8.5 Greituminėse rungtyse (GR) važiuoti priešpriešine kryptimi griežtai draudžiama. Už šio
reikalavimo nevykdymą ekipažas šalinamas iš varžybų.
8.6 Iš varžybų pasitraukę ekipažai privalo informuoti Varžybų vadovą (tel+370 614 66550) ,
komosarą (tel.+370 610 40550) arba vyr. sekretore (tel. +370 614 28962) apie pasitraukimo
priežastį, vietą ir laiką, gražinti laiko kortelę ir nuimti nuo automobilio startinius numerius.
8.7 Jei nėra išskirtinai visų finišavusių ralio dalyvių parašų, kad neteiks protesto dėl kitų ekipažų
automobilių atitikimo techniniams reikalavimams, po ralio finišo iki oficialių rezultatų paskelbimo
visi dalyvių automobiliai privalo likti Uždarame parke. Išimtiniais atvejais išvažiuoti galima tik
gavus SKK pirmininko raštišką leidimą.
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IX. KITOS PROCEDŪROS
9.1 Oficialus varžybų laikas Lietuvoje: vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalą.
9.2 Ralio startas:
Vieta:
Rotušės aikštė, Alytus
Data:
2016-10-16 (sekmadienis)
Laikas: 10:00
9.3 Oficialus starto tvarkaraštis bus skelbiamas oficialioje varžybų lentoje ir LK-1.
9.4 Starto intervalas tarp ekipažų - 2 minutės.
9.5 Leidžiamas ankstesnis atsižymėjimas, netaikant laiko baudos LK-8A.
9.6 Laiko kontrolinės kortelės bus keičiamos po pirmos sekcijos LK-6A.
9.7 Starto procedūra. Visose GR startas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba. Likus 30
sek. iki numatomo starto, ekipažui atiduodama laiko kortelė, elektroninis laikrodis rodo
valandas, minutes ir sekundes. Likus 5 sek. iki starto, skalėje paeiliui kas sekundę užsidega 5
raudonos lempos. Joms užgesus, ekipažas privalo startuoti. Ekipažui startavus teisingai,
užsidega žalia šviesa ir dega 20 sek., o jei padarytas falšstartas – ekrane užsidega „FALSE“ ir
parodomas laikas, kuriuo ekipažas paankstino priklausantį startą.
Jei elektroninės aparatūros nėra arba ji neveikia, starto procedūra vykdoma pagal T-2016
37.3 str. reikalavimus. Starto teisėjas būtinai turi informuoti ekipažą, jei starto procedūra
vykdoma ne elektroninės aparatūros pagalba.
9.8 Servisas.Automobilių servisas leidžiamas tik nurodytoje Serviso zonoje, laikantis Serviso
taisyklių reikalavimų (T- 2016 p.48-51). Į Serviso parką serviso automobiliai bus įleidžiami
tik su priklijuotais Organizatoriaus lipdukais ir be priekabų. Priekabas prašome palikti
Organizatoriaus nurodytoje vietoje (žr.priedą Nr.8). Kuro papildymas leidžiamas tik
nurodytose kuro pildymo zonose arba degalinėse, nenukrypstant nuo ralio maršruto.
9.9 Regrupingas. Bus vykdomas(sutraukimas)

X. BAUDOS
10.1 Baudos nurodytos varžybų nuostatų priede Nr. 5 „BAUDŲ LENTELĖ“.

XI. PROTESTAI, APELIACIJOS
11.1 Protestai ir apeliacijos pateikiami vadovaujantis LASK, Ralio „LAS TAURĖ – 2016“
Reglamento 51-57 punktų ir 2016 metų Lietuvos ralio C lygos varžybų Reglamento 10.1–10.7
punktų reikalavimais.

XII. ĮSKAITA
12.1 Įskaita vedama ir taškai skaičiuojami vadovaujantis ralio „LAS TAURĖ – 2016“
Reglamento 38-39 punktais ir šio Reglamento priedu 61.3 „TAŠKŲ SKAIČIAVIMO
LENTELĖ“ (nuostatų priedas Nr. 9).

XIII. PRIZAI, TAURĖS
13.1 Pirmi ir antri vairuotojai, Ralio „LAS TAURĖ – 2016“ VII-ame etape „Alytaus ruduo
2016“ užėmę I-III vietas atskirose klasėse, apdovanojami taurėmis ir Organizatoriaus prizais, jei
jie įsteigti.
13.2 Komandos, Ralio „LAS TAURĖ – 2016“ VII-ame etape „Alytaus ruduo 2016“ užėmusios
I-III vietas, apdovanojamos taurėmis.
13.3 Organizatoriai, rėmėjai gali įsteigti papildomus prizus, apie kuriuos bus paskelbta iki starto.

XIV. APDOVANOJIMAS
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14.1 Apdovanojimo ceremonija vyks 2016-10-16 (sekmadienis) 20:00 val. Menų inkubatorius
Tilto g 2
14.2. Ekipažai prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.

PRIEDAI:
1. Dalyvio paraiška.
2. Komandinė paraiška.
3. Maršrutinė kortelė.
4. Reklamos išdėstymo schema.
5. Baudų lentelė.
6. Tėvų sutikimas.
7. Teisėjas ryšiams su dalyviais.
8. Ralio centro schema ir atvykimo nuorodos.
9. Taškų skaičiavimo lentelė.
10. Informacija sąskaitai

Suderinta:
LAS
Autosporto komiteto pirmininkas
Rimantas Volungevičius

Paruošta ir patvirtinta:
Organizatorius:
Alytaus autoklubas direktorius
Rimvydas Anusauskas

..........................................

....................................................
A.V.

LASF.Ralio komiteto pirmininkas
Maris Simson
...................................

LASF Generalinė sekretorė
Renata Burbulienė
...........................................
A.V.

