Tvirtinta:
Alytaus autoklubo direktorius
Rimvydas Anusauskas

Alytaus miesto automėgėjų šventė
„ Alytaus žiema – 2017“
PRAVEDIMO TAISYKLĖS
Alytus 2017-02-03
1.Varžybų laikas ir vieta
1.1. Varžybos pravedamos 2017 m. vasario mėn. 12 d.(sekmadienį) Alytuje.
1.2. Dalyvių registracija nuo 7:30 iki 10.00 val. Alytaus sporto ir rekreacijos centre, Naujoji g. 52,
Alytus.
1.3. Varžybų dalyvių susirinkimas 10.30 val.
1.4. Varžybos vykdomos uždarose trasose.
1.5. Esant nepalankiom oro sąlygom varžybų data gali būti keičiama.( stebėti puslapyje:
www.alytausautoklubas.lt).
2. Organizavimas
2.1.Varžybas organizuoja ir praveda Alytaus autoklubas.
3. Dalyviai
3.1.Varžybose galima dalyvauti visais lengvais automobiliais, visureigiais ir keturračiais motociklais
3.2. Dalyviai, kurių amžius viršija 18 metų, privalo pateikti vairuotojo pažymėjimą.
3.3. Dalyviai gali naudotis ta pačia transporto priemone ( iki 2 dalyvių).
3.4.
Užsiregistravus
daugiau
kaip
4
dalyviams,
atskirai
gali
būti
vertinama jaunimo ( iki 18 m.),neįgaliųjų , veteranų, moterų grupės.
3.5. Jaunimo grupėje dalyvauti galima tik kartu su vienu iš tėvų ar globėju.
4. Dalyvių automobiliai
4.1. Varžybose galima važiuoti visais techniškai tvarkingais standartiniais lengvaisiais automobiliais,
visureigiais ir keturračiais motociklais, atitinkančiais KET reikalavimus.
4.2. Automobiliai skirstomi į klases:
- FWD – varančiais priekiniais ratais;
- RWD – varančiais galiniais ratais;
- AWD – keturiais varančiais ratais;
- 4X4 – visureigiai;
- LAISVA – neatitinkantys 4.4. punkto reikalavimų.
4.3. Keturračiai motociklai skirstomi į dvi klases:
ATV2- dviems varančiais ratais,
ATV4- keturiais varančiais ratais.
ATV-D-su dygliuotomis padangomis.
4.4. Automobiliams dygliuotų padangų, papildomai įrengtų ratų blokavimo įtaisų naudojimas
draudžiamas.Neatitinkančių šių reikalavimų automobilių rezultatai bus vertinami laisvoje klasėje.
4.5. Automobiliai su sportinėmis dygliuotomis padangomis, gali dalyvauti NEĮSKAITOJE.
4.5. Leidžiamos padangos tik su ženklinimu „E“.
5. Varžybų trasa
Trasos kelio danga padengta sniegu, ledu.Varžybos numatomos iš 3 – 4 skirtingų rungčių. Trasų
išdėstymo schema bus paskelbta biuletenyje, registracijos metu.

6. Pravedimo sąlygos
6.1. Varžybos vykdomos pagal paruoštą trasą ir figūras. Nuo registracijos pradžios treniruotės
draudžiamos.
6.2. Baudos: Neteisingas startas
10 sek.
Gairelės kliudymas
5 sek.
6.3.Startiniai numeriai išduodami registracijos metu.Startiniai numeriai klijuojami ant kairės pusės
galinio stiklo.
6.4.Tam pačiam dalyviui startuoti skirtingose klasėse draudžiama.
6.5. Nevykdant figūros, laikas užskaitomas blogiausias laikas klasėje + 10sek.
6.6. Papildoma informacija bus paskelbta biuletenyje varžybų metu.
6.7. Įvertinus dalyvių skaičių po registracijos, galimas dalyvavimas dviejose klasėse.
7. Rezultatų suvedimas
7.1. Asmeniniai rezultatai nustatomi susumuojant dalyvio baudos taškus ir laiką.
8.Apdovanojimai
8.1. Dalyviai, užėmę klasėse prizines vietas, apdovanojami taurėmis ir diplomais.
8.2. Apdovanojimai vyks Alytaus sporto ir rekreacijos centro foje, Naujoji g. 52, Alytus. – 16.30 val.
9. Paraiškos
9.1. Paraiškos priimamos adresu: Statybininkų g. 21, Alytus (Alytaus autoklube), e-mail:
autoklubas@gmail.com
9.2. Registracijos metu nuo 7:30 iki 10.00 val. Alytaus sporto ir rekreacijos centro foje, Naujoji 52,
Alytus.
9.3. Dalyvio startinis mokestis – 15 EUR , Keturračiams – 10 EUR,
Paruošė R. Volungevičius tel. 8-610-40550
www.alytausautoklubas.lt

IKI PASIMATYMO VARŽYBOSE SU GERA
NUOTAIKA !

