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PRIEDAS

Prie Kelionių 2017 metų sezono uždarymo sąskrydžio NUOSTATŲ.

Dėl turistinio automobilių ralio varžybų sąskrydžio programoje

1. Lietuvos keliautojų sąjungos (www.keliautojusajunga.lt ) kelionių sezono uždarymo
sąskrydžio  nuostatuose  antrąją  sąskrydžio  dieną  (sekmadienį,  spalio  1  d.  )
numatytos turistinio automobilių ralio varžybos. 

2.  Ralį organizuoja ir vykdo VšĮ “Turizmo akademija“. Autoralio internetinė svetainė –
http://autoralis.turistas.lt . 

3. Ralis vykdomas Alytaus rajone, startas ir finišas – Nemunaityje. Dalyvių registracija
ir  teorinė  neprivaloma  tokių  varžybų  pradžiamokslio  pamokėlė  pirmą  kartą
dalyvaujantiems ekipažams vykdoma sekmadienį 9:00 val. Nemunaičio stovykloje
(sąskrydžio stovyklavietėje). Burtų traukimas ir papildoma informacija dalyviams –
10:10 val., ralio startas  - nuo 10:30 val. kas 3 min., finišas  ~13 val. ten pat. 

4. Jei  ekipažas  nedalyvauja  kitose  sąskrydžio  varžybose,  atvykti  į  stovyklavietę
užtenka  sekmadienio  rytą,  nors  atvykti  ir  palapinę  pasistatyti  leidžiama  nuo
penktadienio vakaro. 

5. Išankstinės autoralio dalyvių paraiškos priimamos iki  rugsėjo 25 d. (pirmadienio)
vakaro 20:00 val užpildant formą adresu http://turistas.lt/autoralis.
Organizatoriai  pasilieka  teisę  išankstinę  registraciją  baigti  anksčiau,  jei  dalyvių
susirinktų daug (daugiau, nei turimos galimybės leis  priimti). Taip pat pasiliekama
teisė autoralį atšaukti, esant  per mažam užsiregistravusių ekipažų skaičiui.    

6. Ekipažo startinis įnašas – 20 €, mokamas varžybų dieną sąskrydžio vietoje. Laiku
neatsiuntus paraiškos, įnašas didinamas iki 30 €,  jei dar yra galimybė ekipažą leisti
dalyvauti.  

7. Ralyje dalyvaujama techniškai tvarkingais lengvaisiais automobiliais. Saugos lankai
automobiliuose  neprivalomi,  dalyviams  šalmų  nereikia,  dalyvių  apranga
nereglamentuojama. Padangos turi atitikti KET reikalavimus vasaros sezonui. 
Raliui startinius numerius išduoda organizatorius. Jie ant automobilių privalomi. 
Automobilio ekipažą sudaro vairuotojas ir šturmanas. Papildomai leidžiama vežtis
keleivių.  Vairuotojo  pažymėjimas  privalomas  vienam  ekipažo  nariui.  Kelyje
automobilį vairuoja „B“ kategorijos pažymėjimą turintis ekipažo narys. 

8. Bendras autoralio trasos ilgis iki 80 km. Trasoje galimos papildomos rungtys (PR) :
•  „Laužas“ (Laikas).  Ekipažas teisėjų duotais degtukais uždega iš miške susirinkto
kuro sukrautą laužą.  Finišas fiksuojamas pradegant virš laužo pratemptai  virvutei.  
• „Kuprinė“. Be svarsčių kilogramo tikslumu nustatyti kuprinės masę.  
•   „Foto“.  Rungties  vietoje  ekipažas  iš  nuotraukų  atpažįsta  tris  trasoje  matytus
objektus ir nurodo, kokiose gyvenvietėse tie objektai yra.
• „Palapinė“. (Laikas). Ekipažas pastato palapinę (organizatorių „sidabrinukę“).  
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•   „Pompa“  .  (Laikas).  Rungties  esmė –  ekipažas  su  teisėjų  duota  pompa turi
prisipūsti „nuleistą  padangą“. Prie pompos antgalio prijungiamas balionas.  Balioną
prie antgalio gali laikyti vienas iš  ekipažo narių. Reikia pūsti iki balionas sprogs.
Draudžiama  balioną  susprogdinti  kitaip  nei  pučiant.  Finišas  fiksuojamas  baliono
sprogimo metu. 
•  „Azimutas“.  Rungties  vietoje  teisėjų  ir  ralio  ženklų  nėra.  Iš  nurodytos  vietos
ekipažas  nustato   kampą  (azimutų  skirtumą  0º<A<180º)  tarp  dviejų  nurodytų
objektų. Tikslumo lengvata +5º.   Ekipažui rekomenduojama turėti savo kompasą.
• „Vanduo“ (Laikas). Ekipažas teisėjų duotais indais pripila indą siauru kaklu.
•  „Pamatyk“.  Ekipažas   nurodytoje  vietoje  gauna  lapą  su  ralio    maršrute
pravažiuotų objektų (vaizdų) nuotraukomis. Prie nuotraukų esančiuose langeliuose
be taisymų reikia sužymėti  kiekvieno objekto pravažiavimo ralyje eiliškumo numerį.
Lapas atiduodamas nurodytame LK punkte.
• „Žemėlapis-LT“. Rungties vietoje ekipažas Lietuvos žemėlapyje atpažįsta keturis
pažymėtas rajonų teritorijas..
•  „Žemėlapis-EU“.  Rungties  vietoje  ekipažas  Europos  žemėlapyje  atpažįsta
keturias pažymėtas valstybių teritorijas.
•  „OS“.  Ekipažas  numatytoje  trasos  vietoje  gauna  OS  (orientavimosi  sporto)
žemėlapį ir OS kortelę. Trasos atkarpoje tarp „Ž“ taško  ir „L“ (arba LK-2) surandami
KP,  juose esančiais komposteriais daromos atžymos atitinkamuose OS kortelės
langeliuose. Kortelė atiduodama LK-2 punkte, OS žemėlapis lieka ekipažui.
•  „Klausimėlis“. Rungties vietoje ekipažas atsako į klausimus apie Dzūkiją.
ir kitos...

9. Rezultatai  skaičiuojami  sumuojant  kelio  ir  papildomų  rungčių  baudos  taškus.
Lygybės  atveju  pirmenybė  teikiama  ekipažui,  surinkusiam  mažiau  kelio  baudos
taškų. Toliau, jei reikia, vertinama paskutinė, priešpaskutinė ir t.t. papildoma rungtis.

10.  Autoralyje I,  II  ir III  vietas užėmę ekipažai apdovanojami diplomais ir  medaliais.
Galimi  papildomi  apdovanojimai.  Apdovanojimai  vykdomi  ralio  dieną  sąskrydžio
stovyklavietėje.
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