
 
 

 

2018 M.  AUTOMOBILIŲ   GREITUMINIO  SLALOMO ČEMPIONATAS 

„SPRINTO MANIJA“ 

III ETAPAS 

 
 

P A P I L D O M I  N U O S T A T A I  

2018 m. rugpjūčio 30 d., Kačerginė, Kauno raj. 

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

 

1.1. APIBRĖŽIMAS: 

2018 m. automobilių greituminio slalomo čempionato „Sprinto manija“ III etapas (lengvųjų keturračių 

automobilių varžybos). Varžybos vykdomos vadovaujantis: 

- 2018 m. automobilių greituminio slalomo čempionato „Sprinto manija“ reglamentu; 

- 2018 m. Nacionaliniais techniniais reikalavimais (techniniu reglamentu) „SGC“ grupės 

automobiliams 

- 2018 m. Nacionaliniais techniniais reikalavimais (techniniu reglamentu) „OC“ klasės 

automobiliams; 

- Šiais papildomais nuostatais. 

 

Vieta – Kačerginės „Nemuno žiedo“ žiedinė trasa, (54° 55' 3.47", 23° 42' 6.92"). 

Tikslus vietos adresas: Nemuno g. 20, Gaižėnėliai, Ringaudų sen., Kauno r. sav. 

            Data – 2018 m. rugpjūčio mėn. 5 d., sekmadienis. 

 

1.2. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTINĖ  INFORMACIJA 

 

Organizatorius Slalomo akademija 

Įmonės kodas  304456132 

Adresas K. Donelaičio g. 6A, 03102 Vilnius  

Tel. nr.  +370 618 64222 

El. paštas  slalomoakademija@gmail.com 

 

1.3. OFICIALŪS ASMENYS 

            

Varžybų organizatoriaus atstovas Saulius Vilčinskas   +370 618 64222 

ir asmuo ryšiams su dalyviais 

Varžybų vadovas   Andrejus Savčenko 

Trasos saugumo viršininkas  Tadas Zdanavičius 

Tech. komisijos pirmininkas  Julius Ašmonas 

Vyr. sekretorė    Rasa Kažukauskaitė 

Vyr. laikininkas   Ieva Ulevičiūtė 

 



 
II.  PROGRAMA 

2.1. PARAIŠKOS 

Išankstinės paraiškos priimamos el. sistema, adresu http://reg.finisas.lt Išankstinė registracija laikoma 

baigta, kai dalyvis yra pateikęs paraišką el. sistemoje ir apmokėjęs dalyvio startinį įnašą (detali pavedimo 

informacija siunčiama paraiškas pateikusiems dalyviams ir pareiškėjams per 24 val. nuo paraiškos pateikimo). 

Registracija vyksta trimis etapais, kurie skirstomi pagal paraiškos pateikimo laiką. Registracijos I etapas 

vyksta iki 2018.07.11 d. (imtinai). Po šio termino iki 2018.07.31 (imtinai) vyksta II registracijos etapas, jo metu 

taikomas  15 Eur padidintas dalyvio mokestis pirmai dalyvaujamai klasei. Po šio termino, III registracijos 

etapas vyksta varžybų dieną ir dalyviui yra taikomas 20 Eur padidintas dalyvio mokestis pirmai dalyvaujamai 

klasei. 

Registracija gali būti nutraukta Organizatoriaus sprendimu, anksčiau laiko. Organizatorius pasilieka teisę 

dalyviui ir/arba pareiškėjui sumažinti startinį įnašą arba iš vis nuo jo atleisti. Komandinės paraiškos 

nepriimamos. 

 

Registracijos etapas Terminas 
Dalyvio mokestis / 

papildoma klasė 

I etapas Iki 2018.07.11 d. (imtinai) 20 Eur / 20 Eur 

II etapas Iki 2018.07.31 d. (imtinai) 35 Eur / 20 Eur 

III etapas Nuo 2018.08.01 (ir varžybų dieną) 40 Eur / 20 Eur 

 

Organizatorius, siekdamas populiarinti automobilių sportą, nuo startinio mokesčio atleidžia 

dalyvaujančius jaunius (iki 18 m.) ir damas nuo pirmos dalyvaujamos klasės, nepriklausomai kurioje 

klasėje dalyvaujama. 

Jei, dėl pateisinamos priežasties, įnašą sumokėjęs dalyvis negali dalyvauti varžybose, tuomet jam 

grąžinama 50% startinio įnašo. Užsiregistravusio dalyvio nepranešimas apie nedalyvavimą varžybose iki 

registracijos II etapo pabaigos – dalyvio įnašas negrąžinamas.  

 

2.2. ADMINISTRACINĖ IR TECHNINĖ KOMISIJOS, SUSIPAŽINIMAS SU TRASA, ĮSKAITINIAI 

VAŽIAVIMAI, REZULTATAI 

 

Administracinės ir techninės komisijos, susipažinimų su trasa, įskaitinių važiavimų, apdovanojimų 

tvarkaraštis kiekvienai grupei sudaromas individualiai. Skelbiamas atskiru biuleteniu po išankstinės 

registracijos pabaigos. 

 

2.3. TVARKARAŠTIS* 

 

08:00 val.   Oficialus varžybų atidarymas 

08:00-13:30 val.  Įskaitiniai čempionato važiavimai (pagal klases) 

14:00-14:30 val. Apdovanojimų ceremonija ir oficialus varžybų uždarymas 
*Tikslus renginio tvarkaraštis skelbiamas atskiru biuleteniu iki 2018-08-04 d. 12 val. 

 

Pastabos: Preliminarūs rezultatai varžybų metu realiu laiku skelbiami el. svetainėje www.finisas.lt 

Grupės sudaromos pagal klases. Apdovanojimų iškilminga ceremonija 14.00 val. Oficialių rezultatų 

paskelbimas: 20 min. po kiekvienos klasės paskutinio dalyvio finišo. 

 

 

http://reg.finisas.lt/


 
III.  VARŽYBŲ CHARAKTERISTIKA 

 

3.1. Kiekvienam čempionato dalyviui skiriami ne mažiau 3 įskaitinių važiavimų. Gali būti skiriami treniruočių 

ar apšilimo važiavimai. Tikslus treniruočių ir įskaitinių važiavimų skaičius bei galutinio varžybų rezultatų 

skaičiavimo tvarka sprendžiama dalyvių susirinkimo metu arba skelbiama atskiru biuleteniu. Susipažinimas su 

trasa vykdomas paskui saugos automobilį. 

3.2. Laikas matuojamas elektronine įranga. Esant būtinybei, gali būti matuojama rankiniu chronometru. 

3.3. Varžybų dieną dalyviai atvyksta į varžybų vietą pagal iš anksto sudarytus grupių tvarkaraščius, kurie 

atskiru biuleteniu skelbiami po išankstinės registracijos termino pabaigos. 

3.4. Po kiekvienos grupės administracinės ir techninės komisijų darbo pabaigos grupėms sudaroma starto 

tvarka, kuri skelbiama oficialioje varžybų lentoje. 

3.5. Uždaras parkas tarp važiavimų nevykdomas, dalyviai automobilius pasistato taip, kad netrukdytų kitiems 

varžybų dalyviams. 

3.6. Trasos danga – 100% asfaltas. 

3.7. Planuojamas trasos ilgis 4000-5000m. 

3.8. Važiavimo ne trasoje metu greitis ribojamas iki 5 km/val. Šio reikalavimo nevykdymas – bauda arba 

šalinimas iš varžybų (varžybų komisaro sprendimu). 

3.9.  Visų važiavimų metu finišuojama iš eigos, sustojama prie „STOP“ ženklo ir pajudama tik teisėjui 

leidus. 

    

                                             IV. DALYVIAI. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS   

    

4.1. Dalyvauti automobilių greituminio slalomo čempionato „Sprinto manija“ II etape gali visi Lietuvos 

respublikos piliečiai, priimami ir užsienio valstybių svečiai.   

4.2. Dalyviai skirstomi į klases ir įskaitas 

4.2.1. Dalyviai, atitinkantys 2018 m. nacionalinius techninius reikalavimus „SGČ“ grupės automobiliams, 

skirstomi į klases: 

1600  (variklio apskaičiuotas* darbinis tūris iki 1600 cm3 imtinai); 

2000  (variklio apskaičiuotas* darbinis tūris nuo 1601 cm3 iki 2000 cm3 imtinai); 

 3000  (variklio apskaičiuotas* darbinis tūris nuo 2001 cm3 iki 3000 cm3 imtinai); 

3000+  (variklio apskaičiuotas* darbinis tūris nuo 3001 cm3); 

4.2.2. Dalyviai, atitinkantys 2018 m. nacionalinius techninius reikalavimus „OC“ grupės automobiliams, 

skirstomi į klases: 

OC      (laisva klasė); 

4.2.3. Vedamos papildomos ne čempionato įskaitos, klasėse dalyvaujantiems dalyviams: 

JAUNIAI (dalyviai iki 18 metų, automobilio variklio darbinis turis iki 2000 cm3); 

DAMOS (dalyvaujančioms damoms, ne čempionato įskaita) 

 Papildomoje įskaitoje dalyviui atskiri važiavimai nėra skiriami. Rezultatui imamas pirmos dalyvautos 

klasės galutinis rezultatas. 

4.3. Maksimalus dalyvių skaičius – 80. 

4.4. Treniruočių, apšilimo ir įskaitinių važiavimų metu automobilyje gali būti tik vairuotojas. Susipažinimo 

su trasa metu (jeigu susipažinimas vedamas paskui saugos automobilį) automobilyje gali būti keleivių. 

Visais kitais nenumatytais atvejais dalyvio automobilyje negali būti keleivių ar kitų dalyvių. Išimtis yra 

taikoma tik tam atvejui, kai dalyvis yra nepilnametis. Su dalyviu iki 14 metų privalo važiuoti už jį 

atsakingas asmuo. 



 
4.5. Benzininių variklių su  priverstiniu  oro  padavimu  (mechaniniais  kompresoriais  arba  

turbokompresoriais) restriktoriaus skersmuo neribojamas, jų kubatūra dauginama iš koeficiento 1,7. 

Dyzelinu varomų variklių su priverstiniu oro padavimu kubatūra dauginama iš koeficiento 1,5. Rotorinių 

"Wankel" tipo variklių kubatūra dauginama iš koeficiento 1,6. 

4.6. Saugos lankai automobiliuose neprivalomi (rekomenduojami), tačiau, jei jie turi būti įrengti pagal FIA 

TSK J 253 - 8 straipsnio reikalavimus. 

4.7. Dalyviui važiavimų metu privaloma pilnai kūną dengianti, medvilninių arba sunkiai degių audinių 

apranga. 

4.8. Privaloma dėvėti motociklininkų arba automobilių sportui pritaikyti, sertifikuoti ECE šalmai. Ant 

šalmų draudžiama tvirtinti bet kokią papildomą įrangą (vaizdo kameras), kuri nėra numatyta 

gamintojo. 

 

V. PARAIŠKOS 

 

5.1. Išankstinės paraiškos priimamos kaip nurodyta Programoje (žr. p. 2.1.).  

5.2. Dalyviai privalo turėti registracijai reikalingus dokumentus: 

- vairuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę (nepilnamečius dalyvius turi kartu lydėti 

atsakingas asmuo (tėvai/globėjai)); 

- transporto priemonės registracijos liudijimą (techninės apžiūros lapo ir draudimo – nereikia); 

 

VI.  ATSAKOMYBĖ 

 

6.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos dalyviai patyrė treniruočių, apšilimo, susipažinimo su 

trasa ir varžybų metu. Civilinė, administracinė  ir baudžiamoji atsakomybė, taip pat padaryta žala 

tretiesiems asmenims susipažinimo  su  trasa,  treniruočių  ir varžybų metu tenka tiesioginiam 

kaltininkui. Visus ginčus sprendžia Organizatorius. 

 

VII. BAUDOS, PROTESTAI 

 

7.1  Baudos:  

 

 Stovinčio trasos elemento ar kūginės gairelės vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas +5 

baudos sekundėmis (b.s.); 

 ankstyvas startas +5 b.s.;   

 Greičio viršijimas zonose, kuriose greitis ribojamas iki 5 km/val. (bauda 50 Eur, Komisaro 

sprendimu); 

 Sportininko nesportiškas elgesys varžybų Komisaro sprendimu baudžiamas pinigine bauda 50-150 

Eur. 

 

7.2  Visi protestai pateikiami raštu iki oficialių rezultatų paskelbimo, sumokant 20 Eur mokestį, kuris 

grąžinamas, jeigu protestas patenkinamas. 

7.4  Bet kokį dalyvio ar nesportišką jo komandos, apgaulingą arba negarbingo elgesio atvejį nagrinėja Varžybų 

Komisaras. Komisaras turi teisę imtis visų priemonių: nuo dalyvio pašalinimo iš varžybų iki rezultatų 

anuliavimo ir/arba piniginės baudos. 

 



 
VIII. APDOVANOJIMAS 

 

8.1  Dalyviai, šiame etape užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami Organizatoriaus taurėmis ir 

diplomais. Galimi rėmėjų prizai. 

8.2 Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.  

 

 

Papildomus nuostatus paruošė:  

Slalomo akademija 

Tel.  +370 618 64222 

El. p.  slalomoakademija@gmail.com 


