AUTOMOBILIŲ SLALOMO VARŽYBOS
„SLALOMO DVIKOVOS: WINTER EDITION“
2018 kovo 3 d. / Trakai
P A P I L D O M I

I.
1.1.

N U O S T A T A I

BENDRA INFORMACIJA

APIBRĖŽIMAS
Automobilių slalomo varžybos „Slalomo dvikovos: Winter edition“.
Vieta – Trakai, karaimų g. 99B (107 kelio Trakai – Vievis 3km, prie Galvės ež.). GPS 54°39'30.6"N 24°55'01.0"E
Varžybų data – 2018 m. kovo mėn. 3 d. (šeštadienis).
ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Slalomo Akademija
304456132
Jonažolių g. 6-17, 04134 Vilnius
Elektroninis paštas slalomoakademija@gmail.com
Internetinė svetainė www.slalomoakademija.lt

1.2.

II.










PROGRAMA

Administracinė komisija. Vykdoma 1 val. iki dalyvio klasės starto.
Techninė komisija. Vykdoma iškart, kai dalyvis atvyksta į administracinę komisiją.
Susipažinimas su trasa. Kiekvienam dalyviui pateikiama trasos schema. Nevykstant važiavimams, galima su trasa
susipažinti gyvai.
Priešstartinis dalyvių susirinkimas. Vykdomas iki klasės starto likus 15 min. (dalyvavimas privalomas).
Treniruočių važiavimai. Vykdomi klasės važiavimų pradžioje.
Varžybų pradžia. 09.00 val.
Preliminarių rezultatų paskelbimas vyks realiu laiku, www.finisas.lt svetainėje.
Oficialių rezultatų paskelbimas <30 min. po preliminarių rezultatų paskelbimo.
Kiekvienos grupės individualus tvarkaraštis skelbiamas biuleteniu, pasibaigus išankstinei dalyvių registracijai arba ne
vėliau kaip 2018-03-02 d. 15 val.

III. VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA
3.1. Kiekvienam dalyviui skiriama:
1) laikas susipažinimui su trasa pėsčiomis;
2) treniruočių važiavimai;
3) minimalus įskaitinių važiavimų kiekis – 6 (šeši). Toliau ar bus skirti papildomi važiavimai – lemia dalyvio rezultatai
lyginant su kitais tos pačios klasės dalyvių rezultatais. Po kiekvieno rato dalyvio pasiektas rezultatas anuliuojamas.
Varžybų eiga aptariama dalyvių susirinkime.
3.2. Danga: 100% asfaltas. Finišas – bazė.
3.3. Prieš varžybų startą ir varžybų metu visi automobiliai turi būti pastatyti į priešstartinę zoną.
3.4. Visoje renginio teritorijoje iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 5 km/val.
IV. PARAIŠKOS
4.1. Paraiškos priimamos elektronine forma, adresu http://reg.finisas.lt iki 2018-03-01 12 val. (pagal pateikimo laiką gali būti
taikomas padidintas startinis įnašas). Registracija, pasiekus maksimalų dalyvių skaičių gali būti nutraukta anksčiau laiko.
4.2. Dalyviai privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus:
- vairuotojo pažymėjimą (neturintiems – lydintį asmenį, turintį vairuotojo pažymėjimą);
- asmenims, neturintiems 18 metų – lydintį vieną iš tėvų/globėjų;
- transporto priemonės registracijos liudijimą;
- galiojantį automobilio techninės apžiūrą patvirtinantį dokumentą;
- galiojantį automobilio draudimo polisą.

V. STARTINIAI ĮNAŠAI
5.1. Startinis įnašas registruojantis iš anksto:
5.1.1. Iki 2018-03-01 12 val. — 20 Eur;
5.1.2. Registruojantis varžybų dieną – 30 Eur.
5.2. Registruojantis iš anksto, startinis įnašas mokamas pavedimu. Pateikus paraišką, atsiunčiami rekvizitai el. paštu. Yra galimybė
išrašyti sąskaitą-faktūrą.
VI. APDOVANOJIMAI
6.1. Etapo dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami Organizatoriaus įsteigtais prizais.
6.2. Galimi rėmėjų prizai.
6.3. Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.

