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Turistinis mėgėjiškas automobilių ralis
„PAVASARIO RALIS 2020“
NUOSTATAI
1. ORGANIZATORIAI.
1.1. Ralį organizuoja VšĮ „Turizmo akademija“. Bendradarbiaujama su Lietuvos keliautojų
sąjunga, atskirais klubais.
1.2. Oficialūs renginio informacijos kanalai:
 Interneto svetainė http://autoralis.turistas.lt
 Facebook paskyra http://www.facebook.com/autoralis
 Instagram paskyra @auto_ralis
2. LAIKAS IR VIETA.
2.1. Turistinis automobilių ralis „PAVASARIO RALIS 2020” vykdomas 2020 m. kovo mėn.
29 d. (sekmadienį) Panevėžio rajone. Starto vieta – buvęs Gustonių aerodromas (~600
m nuo plento Panevėžys-Šiauliai ties Gustonių gyvenviete, nuo Panevėžio pagal km
ženklus apie 13,5 km), GPS koordinatės 55.749369 24.158859 .
2.2. Dalyvių registravimas, maršrutinių dokumentų išdavimas ir neprivalomas teorinis
autoralio pradžiamokslio užsiėmimas „Ralio abėcėlė“ - nuo 9:00 iki 10:00 val., dalyvių
susirinkimas (burtų traukimas startų laikams, papildoma informacija) 10:10 val., startas
nuo 11:00 val. kas 3 arba 2 minutes. Finišas apie 14:30 val. Krekenavos gyvenvietėje.
3. VARŽYBŲ SĄLYGOS.
3.1. Autoralio trasos legendos išduodamos varžybų dieną registracijos metu.
3.2. Trasos (maršruto) ilgis – apie 100 km.
3.3. Ralio trasa eina bendro naudojimo keliais, atvirais transporto ir pėsčiųjų eismui.
Dalyviams būtina laikytis kelių eismo taisyklių, aplinkos apsaugos rekalavimų.
3.4. Trasoje galimi pravažiavimo kontrolės punktai (KP) be teisėjų, žymimi orientavimosi
sporto kontrolės punkto ženklais su žymėjimo komposteriais. Jei toks punktas nuo kelio
nematomas, legendoje nurodomas arčiausiai jo esantis matomas orientyras.
Lankytinuose objektuose galimi ženklais nepažymėti KP punktai, kuriuose ekipažas
turės nusifotografuoti išmaniuoju telefonu pagal organizatorių nurodymus
(reikalingas telefonas su interneto ryšiu ir „Facebook“ paskyra).
Taip pat galimi slapti laiko kontrolės (SLK) ir slapti pravažiavimo kontrolės punktai.
Laiką SLK teisėjai fiksuoja automobiliui pasirodžius jų akiratyje.
3.5. Ralyje galimos tokios papildomos rungtys (PR):
• Slalomas/figūrinis vairavimas (Laikas). Automobilyje lieka ne daugiau kaip du žmonės.
Po starto komandos asfaltuotoje aikštelėje nuvažiuoti trasą pagal duotą schemą.
• „Žemėlapis.Lt“. Ant teisėjų automobilio iškabinti Lietuvos žemėlapiai su savivaldybių
(rajonų ir kt.) teritorijų ribomis. Rungties vietoje raštu atsakyti, kurių savivaldybių teritorijos
žemėlapiuose užjuodintos.
• „Azimutas“. Rungties vietoje teisėjų nėra. Nuo nurodytos vietos nustatytų kampą
(azimutų skirtumą) tarp dviejų matomų objektų. Rekomenduojama turėti savo kompasą.
• „Žiedų metimas“. Ekipažas mėto žiedus, stengdamasis pataikyti užmesti ant strypelio
(stovelio).
• „TAIP arba NE“. Ekipažas nurodytoje vietoje gauna lapą su sekmadienį ralio metu
pravažiuotų ir nepravažiuotų objektų nuotraukomis. Prie nuotraukų esančiuose

langeliuose be taisymų reikia sužymėti, ar ralis toje vietoje buvo (TAIP arba NE). Lapas
atiduodamas nurodytame LK punkte.
• „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 . Atžymų kortelė atiduodama
kitame LK punkte, žemėlapis lieka ekipažui.
• „Laužas“ (Laikas). Ekipažas teisėjų duotais degtukais uždega iš miške susirinkto kuro
sukrautą laužiuką. Finišas fiksuojamas pradegant virš laužo pratemptai virvutei.
• „Foto“ Rungties vietoje ekipažas iš nuotraukų atpažįsta trasoje matytus objektus ir be
taisymų nurodo, kokiose gyvenvietėse tie objektai yra.
4. DALYVIAI.
4.1. “Pavasario ralis 2020“ yra atviras visiems. Automobilio ekipažo sudėtis – vairuotojas ir
šturmanas. Taip pat leidžiama vežtis keleivių.
4.2. Vairuotojo pažymėjimas su „B“ kategorija privalomas vienam ekipažo nariui. Jo
neturintis ekipažo narys kelyje vairuoti negali, išskyrus leidžiamus šeimyninio vairavimo
mokymo atvejus.
4.3. Renginyje „Pavasario ralis 2020“ įvedamos papildomos įskaitinės grupės (jų
ekipažams išsaugant dalyvavimą bendroje įskaitoje):
 MM - automobilyje tik moterys;
 MV - vairuoja moteris, automobilyje yra vyrų.
4.4 Pagal LASF kodeksą „Pavasario ralis 2020“ yra Nelicencijuojamos varžybos
(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 laikotarpiui nuo lapkričio 10 iki kovo 31 d.
Draudžiama naudoti padangas su dygliais.
5.3. Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, dalyviams šalmų nereikia, 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 rėmėjų reklaminiai
lipdukai.
6. REZULTATŲ SUVEDIMAS.
6.1. Baudos taškai skiriami vadovaujantis 2020 m. Lietuvos miniralio čempionato (LMRČ)
reglamento Baudų lentele.
6.2. Už neatsižymėjimą KP punkte arba legendoje nepažymėtame slaptame kontrolės
punkte (SLK arba SKP) ekipažui skiriama 100 b.s.
7. APDOVANOJIMAI.
7.1. Autoralio bendroje įskaitoje ir 4.3 punkte išvardintose įskaitinėse grupėse I-III vietas
laimėjusių ekipažų vairuotojai ir šturmanai apdovanojami „Turistas.Lt“ diplomais ir
medaliais, 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 2020.03.08 d. (imtinai) - 25 Eur;
• 2020.03.09 – 22 d. - 30 Eur;
• 2020.03.23 – 29 d. - 35 Eur.
Išankstinė registracija vykdoma užpildant ekipažo paraišką internete šiuo adresu:
https://forms.gle/A6kMrNKKDv1hzgwg9 .
8.2. Organizatorius neatsako už dalyvių nuostolius, patirtus varžybų metu.

8.3. Civilinę ir baudžiamąją atsakomybę varžybų metu prisiima tiesioginis kaltininkas.
8.4. Už nepilnamečio dalyvio ar keleivio saugumą atsako tėvai ar globėjai.
9. PAPILDOMA INFORMACIJA.
9.1. Papildoma informacija teikiama el. paštu autoralis@turistas.lt (ir tel. 868255071 tik
nuo kovo 1 d.)
9.2. Ralyje pirmą kartą dalyvaujantiems ekipažams rekomenduojama į ralio pradžios vietą
atvykti iki 9:00 val. ir dalyvauti neprivalomoje teorinėje ralio pradžiamokslio pamokėlėje.
9.3. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti varžybas, jei gautų paraiškų būtų mažai arba
būtų prognozuojamos eismui nepalankios meteorologinės sąlygos. Taip pat pasiliekama
teisė išankstinių paraiškų priėmimą baigti anksčiau dėl per didelio dalyvių skaičiaus.
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