
A u t o m o b i l i ų s l a l o m o 

„Šilutės automobilių žiemos slalomo 

Šilutės ASK taurei laimėti“ 

 

T A I S Y K L Ė S 

 

1. Bendri nuostatai 

Apibrėžimas: 

- “Neklasifikuojamos varžybos”, vadovaujantis LASK straipsniu 18.3:. 

Organizatoriai: 

- Motorinių transporto priemonių asociacija “Šilutės ASK“, UAB “Arenijaus servisas“. 

Informacija internete: 

Facebook paskyra: Šilutės ASK, 

El. paštas registracijai: 

imadethis.lt@gmail.com, 

Informacija telefonu: 

+ (370)65034594, + (370)68547425, 

Varžybos vykdomos vadovaujantis: 

- Lietuvos automobilių sporto kodeksu (toliau tekste LASK); 

- Lietuvos automobilių sporto neklasifikuojamų varžybų vykdymo nuostatais; 

- Šiomis taisyklėmis; 

- Varžybų papildomais nuostatais (kurie bus skelbiami prieš varžybas “Briefing“) 

2. Varžybų vieta ir data 

2019 m. automobilių slalomas „Šilutės automobilių žiemos slalomas“ vykdomas: 

Vieta: 

- Šilutės miestas, Pramonės g. 10 (privati teritorija), 

Datos: 

- 2019 m. gruodžio mėn. 8d. 

Tiksli varžybų vieta, data, registracijos laikas ir kiti papildymai yra skelbiami Facebook paskyroje 

(Šilutės ASK). 

3. Dalyviai ir paraiškos 

3.1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys, kurie moka vairuoti automobilį ir yra tinkamai užpildę bei 

pateikę 

dalyvio paraišką dalyvauti varžybose ir sumokėję startinį mokestį. Paraiškos priimamos el.paštu: 

imadethis.lt@gmail.com 

3.2. Dalyviai, kurie dar neturi 18 metų ir vairuotojo pažymėjimo, bet mokantys vairuoti automobilį 

trasoje (tai 

patvirtina vienas iš tėvų ar globėjų savo parašu dalyvio paraiškoje registracijos metu, nepriklausomai 

nuo 

automobilio varomųjų ratų, startuoja „Jaunimo“ klasėje. „Jaunimo“ klasės dalyvis važiuoja kartu su jį 

lydinčiu 

asmeniu. Visų kitų klasių automobiliuose, varžybų metu, važiuoja tik vairuotojas. Vairuotojas, kuriam 

jau yra 18 

metų, bet neturi vairuotojo pažymėjimo, negali varžytis „Jaunimo“ klasėje. 

3.3. Vienu automobiliu varžybose gali startuoti keli dalyviai. Vienas dalyvis gali skirtingais 



automobiliais 

startuoti dviejose klasėse sumokėjęs papildomą startinį mokestį. 

4. Automobilių klasės ir kiti reikalavimai 

4.1. Dalyviai skirstomi į šias klases: 

- „FWD“ - priekiniais ratais varomų automobilių klasė (be dyglių) 

- „RWD“ - galiniais ratais varomų automobilių klasė (be dyglių) 

- „4X4“ - keturiais ratais varomų automobilių klasė (be dyglių) 

- „MOTERYS“ - moterų klasė (šioje klasėje dalyvauja tik moterys nepriklausomai nuo automobilio 

varomųjų ratų) (be dyglių) 

- „JAUNIMAS“ - jaunimo klasė (šioje klasėje dalyvauja tik dalyviai iki 18 metų neturintys 

vairuotojo pažymėjimo, nepriklausomai nuo automobilio varomųjų ratų). „Jaunimo“ klasės dalyviui 

negali būti teikiama pašalinė pagalba vairuojant automobilį (pvz; pavarų perjungimas, rankinio 

stabdžio naudojimas, pedalų spaudymas ir t.t.). Jei teisėjai užfiksuos šį faktą, dalyviui gali būti 

neįskaitytas važiavimo rezultatas. 

- „OPEN“ – visi automobiliai nepriklausomai nuo klasės (be dyglių) 

4.2. Varžybose leidžiama dalyvauti standartiniais, sportiniais ar kitokiais kėbuliniais automobiliais. 

4.3. Visose klasėse, leidžiama naudoti tik standartines kelionines serijinės gamybos padangas. 

4.4. Dalyviai, kurių automobiliai varomi priekiniais ar galiniais ratais, negali registruotis „4x4“ klasėje. 

4.5. Vairuotojai varžybų metu turi važiuoti prisisegę saugos diržus bei dėvėti saugos šalmus. 

Nepaisantiems šios varžybų taisyklės teisėjai gali šalinti dalyvį iš varžybų. 

4.6. Sugedus dalyvio automobiliui važiavimo metu, jis gali pakeisti į kitą automobilį atitinkantį tos 

pačios 

klasės reikalavimus ir važiuoti sekantį važiavimą, tačiau jo pasiektas rezultatas kitu automobiliu 

nebus 

skaičiuojamas varžybų įskaitoje. 

4.7. Prieš varžybas padangų kontrolė nebus vykdoma, tačiau prieš važiavimą ar po važiavimo 

teisėjai 

pastebėję neleistinas automobilio padangas ant dalyvio automobilio, be išimties šalina dalyvį iš 

tolimesnių 

varžybų. 

5. Startiniai įnašai ir atsakomybė 

5.1. Varžybų dalyvio startinis mokestis: 

- atsiuntusiems išankstinę paraišką – 20 € 

- jeigu iki 2019 m. gruodžio mėn. 7d. 13:00 val. nebuvo atsiusta išankstinė registracija, 

registracija varžybų vietoje – 25 € 

5.2. Organizatoriai neatsako už nuostolius, kuriuos sportininkai patyrė varžybų metu. 

5.3. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė varžybų metu tenka tiesioginiam įvykio 

kaltininkui. 

6. Varžybų vykdymas 

6.1. Vienu metu startuoja vienas dalyvis. Kiekvienam dalyviui varžybose skiriama ne mažiau kaip 

trys 

važiavimai. Įskaita skaičiuojama pagal dviejų geriausių važiavimų sumos rezultatą. 

6.2 Dalyvių trasos įveikimo laikas fiksuojamas elektronine matavimo įranga arba rankiniais 

chronometrais. 

6.3. Baudos: 

- stovelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas +5 baudos sekundėmis (b.s.), 

- “bazės” neįvykdymas finiše +5 b.s 

- važiavimas ne pagal schemą - skaičiuojamas to važiavimo blogiausias rezultatas +10 b.s. toje 

klasėje. 



6.4. Važiavimo metu trasoje atsiradus nenumatytai kliūčiai arba sutrikus elektroninei laiko matavimo 

įrangai, varžybų teisėjų sprendimu, dalyviui gali būti skiriamas pakartotinis važiavimas. 

6.5. Protestai pateikiami raštu, juos išnagrinėja ir sprendimą priima varžybų vadovas. 

6.6. Varžybų teisėjai, prieš startą gali patikrinti varžybų dalyvį alkotesteriu. Leistina maksimali 0,1 

promilės 

alkoholio kocentracijos norma. Viršijus leistiną normą, dalyvis yra šalinamas iš varžybų. Atsisakymas 

pasitikrinti 

alkotesteriu - šalinimas iš varžybų. 

6.7. Dalyvių parko teritorijoje, dalyviai privalo važiuoti lėtai nesukeldami pavojaus šalia esantiems 

žmonėms. 

Teisėjų nuomone, šioje zonoje agresyviai vairavęs dalyvis, teisėjų sprendimu gali būti įspėjamas 

arba šalinamas iš 

varžybų. 

6.8. Įvykus nenumatytiems atvejams, varžybų teisėjai sprendžia situaciją ir priima sprendimą, o 

varžybų 

dalyviai privalo paklusti teisėjų sprendimui. 

7. Apdovanojimai 

7.1. Dalyviai, klasių įskaitose užėmę I-III vietas apdovanojami taurėmis ar kitais papildomais prizais 

(jeigu jie įsteigi), klasėje susirinkus mažiau nei penkiems (5) dalyviams prizininkai bus 

apdovanojami tik medaliais arba diplomais. 


