TURISTAS.LT turistinio automobilių ralio
„Rudens ralis 2018“
NUOSTATAI
1. ORGANIZATORIAI
1.1. Ralį organizuoja VŠĮ „Turizmo akademija“. Bendradarbiaujama su Lietuvos keliautojų
sąjunga ir atskirais jos klubais bei kitomis organizacijomis.
1.2. Ralio informacinė interneto svetainė – http://autoralis.turistas.lt
2. LAIKAS IR VIETA
2.1. Ralis vykdomas 2018 m. spalio 7 d. (sekmadienį) Širvintų ir aplinkiniuose rajonuose.
Ralio startas poilsio aikštelėje (su Panerių miško apžvalgos bokštu) prie kelio Vievis-Maišiagala
tarp geležinkelio pervažos ir tilto per Nerį, fnišas – netoli Kernavės.
2.2. Dalyvių registravimas, maršrutinių dokumentų išdavimas ir neprivalomas teorinis autoralio
pradžiamokslio
užsiėmimas „Ralio abėcėlė“ vykdomi nuo 9:00 iki 10:00 val., dalyvių
susirinkimas ir burtų traukimas startų eiliškumui - 10:10 val., startas nuo 11:00 val. kas 3 min..
Finišas ~14:00-14:30 val. prie Kernavės miestelio.
2.3. Varžybų uždarymas ir apdovanojimai planuojami ralio fnišo vietoje apie 16:00-16:30 val.
3. VARŽYBŲ SĄLYGOS
3.1. Trasos (maršruto) ilgis – apie 70-90 km. Legendos išduodamos varžybų dieną registracijos
metu.
3.2. Kelyje automobilį vairuoja „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintis ekipažo narys.
Galimi vairuotojo pažymėjimo ir vairuotojo blaivumo tikrinimai prieš startą ir trasoje.
3.3. Trasoje galimi pravažiavimo kontrolės punktai be teisėjų, pažymėti orientacinio sporto
ženklais su juose esančiais atžymėjimo komposteriais. Dar .slapti laiko kontrolės (SLK) punktai,
taip pat laiko nefksuojantys SKP. Tokiuose punktuose statomi atitinkami ralio ženklai, sustoti ir
atsižymėti būtina.
3.4. Ralio trasoje galimos tokios papildomos rungtys (PR) :
• „OS“. Rungties vietoje teisėjų nėra. Numatytoje trasos vietoje ekipažas gauna paruoštą OS
žemėlapį ir atžymų kortelę. Trasos dalyje nuo „Ž“ iki „L“ ekipažas suranda nurodytus KP ir
juose esančiais žymekliais daro atžymas kortelėje . Kortelė atiduodama kitame LK punkte,
žemėlapis lieka ekipažui. Už nerastą OS-KP – 20 b.s.
• „Kuprinė“.Be pagalbinių priemonių (pakilnojant) kilogramo tikslumu nustatyti kuprinės masę.
Nukrypus į bet kurią pusę virš 1 kg - 5 b.s. už viršytą kg.
• „Pompa“. (Laikas) Rungties vietoje vairuotojas su teisėjų duodama pompa turi pripūsti
"nuleistą padangą". Prie pompos antgalio užmaunamas balionas. Ekipažo narys pūsdamas orą
į balioną turi jį susprogdinti. Balioną prie pompos antgalio gali laikyti kitas ekipažo narys.
Balioną pūsti kitomis priemonėmis, nei teisėjų duota pompa - negalima. Startas pagal teisėjo
komandą, fnišas fksuojamas, kai balionas sprogsta. Jei balionas nesprogsta per 2 minutes,
ekipažui rungties vykdymas stabdomas ir užskaitomas 2 min. laikas.
• „Foto“. Rungties vietoje ekipažas, nesinaudodamas kompiuteriu, mobiliu telefonu ir
pagalbine literatūra, iš nuotraukų atpažįsta, kokiose ralyje pravažiuotose gyvenvietėse yra
nuotraukose užfksuoti objektai.
• „Azimutas“. Rungties vietoje teisėjų nėra. Nuo nurodytos vietos ekipažas nustato kampą
(azimutų skirtumą) tarp dviejų matomų objektų. Rekomenduotina ekipažui turėti savo
kompasą.
• „Vanduo“. (Laikas). Prie vandens telkinio ekipažas teisėjų duotais indeliais vandeniu pripildo
indą siauru kaklu.
• „Žiedai“. Ekipažas meta žiedus, stengdamasis užmesti ant stovo.
• „Smiginis“. Ekipažas į apskritą taikinį mėto strėlytes, stengiasi pataikyti į centrą.
• „Europos žemėlapis“. Rungties vietoje ekipažas, nesinaudodamas kompiuteriu, mobiliu
telefonu ir pagalbine literatūra, iš atpažįsta Europos žemėlapyje pažymėtas keturias
valstybes.
• „Lietuvos žemėlapis“. Rungties vietoje ekipažas, nesinaudodamas kompiuteriu, mobiliu
telefonu ir pagalbine literatūra, iš atpažįsta Lietuvos žemėlapyje pažymėtus keturis rajonus.

4. DALYVIAI.
4.1. Ekipažo sudėtis – vairuotojas ir šturmanas. Papildomai leidžiama vežtis keleivių (ne daugiau
negu yra vietų).
4.2. Vairuotojo pažymėjimas su „B“ kategorija privalomas vienam ekipažo nariui. Jo neturintis
asmuo kelyje vairuoti negali.
4.3. Pagal LASF kodeksą ralis prilygsta Nelicencijuojamoms varžyboms. Dalyviams LASF licencijų
nereikia, jas turintys dalyvauti gali.
5. AUTOMOBILIAI
5.1 Lengvieji automobiliai – techniškai tvarkingi, atitinkantys KET reikalavimus.
5.2 Padangos turi atitikti KET reikalavimus, gali būti restauruotos.
5.3 Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, dalyviams šalmų nereikia, dalyvių apranga
nereglamentuojama.
5.4 Automobilio saugumu ir draudimu rūpinasi automobilio savininkas ar įgaliotas asmuo.
5.5 Startinius numerius išduoda organizatorius. Jie ant automobilių privalomi. Taip pat ant
automobilių privalomi registracijos metu išduoti organizatoriaus ir reklaminiai rėmėjų lipdukai.
6. REZULTATŲ SUVEDIMAS
6.1. Baudos taškai skiriami vadovaujantis 2018 m. Lietuvos miniralio čempionato baudų lentele.
6.2. Legendoje nepažymėtame kontrolės punkte (SLK, SKP) neatsižymėjusiam ekipažui skiriama
60 b.s.
7. APDOVANOJIMAI
7.1 Autoralyje I-III vietas laimėjusių ekipažų vairuotojai ir šturmanai apdovanojami diplomais,
medaliais bei kitais prizais, užėmę IV-VI vietas apdovanojami diplomais.
7.2 Galimi papildomi apdovanojimai.
8. STARTINIAI ĮNAŠAI IR ATSAKOMYBĖ
8.1 Ekipažo startinis įnašas renginyje, mokamas varžybų dieną dalyvių registracijos metu. Jo
dydis priklauso nuo išankstinės registracijos paraiškos pateikimo datos:
• iki 2018.09.23 d. (imtinai)
- 20 Eur;
• 2018.09.24 – 30 d.
- 25 Eur;
• 2018.10.01 – 07 d.
- 30 Eur.
Išankstinė registracija vykdoma užpildant ekipažo paraišką internete šiuo adresu:
https://goo.gl/forms/KZDleoLsYtrFxTMv2 .
8.2 Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos patyrė sportininkai varžybų metu.
8.3 Civilinę ir baudžiamąją atsakomybę varžybų metu prisiima tiesioginis kaltininkas.
8.4 Už nepilnamečio dalyvio saugumą atsako tėvai ar globėjai.
9. PAPILDOMA INFORMACIJA.
9.1. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 682 55071 ir el. paštu autoralis@turistas.lt .
9.2. Ralyje pirmą kartą dalyvaujantiems ekipažams į ralio pradžios vietą (poilsio aikštelę prie
kelio Vievis-Maišiagala/Kernavė ~3 km nuo geležinkelio pervažos) atvykti rekomenduojama iki
9:00 val. ir dalyvauti neprivalomoje teorinėje auto ralio pradžiamokslio pamokėlėje.

Nuostatus ruošė:
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