
39-ojo turistinio automobilių žygio - ralio
„ŠEIMŲ AUTOŽYGIS - RALIS 2022“

NUOSTATAI

1. ORGANIZATORIAI.
1.1 Renginio organizatorius – Lietuvos turistų informacinės svetainės „Turistas.lt“ kolektyvas. 
1.2 Oficialūs renginio informacijos kanalai:
• Interneto svetainė http://autozygis.turistas.lt
• Facebook paskyra http://www.facebook.com/autoralis
• Instagram paskyra @auto_ralis
2. LAIKAS IR VIETA.
2.1 „ŠEIMŲ AUTOŽYGIS-RALIS 2022“ vykdomas 2022 m. rugpjūčio mėn. 20-21 d. Mažojoje
Lietuvoje (Tauragės ir aplinkiniuose rajonuose). Renginį sudaro važiavimas kolona, sustojant
lankytinuose  objektuose  (šeštadienį),  turistinis  automobilių  ralis  ir  šeimų varžybos  turistinės
technikos kliūčių ruože (sekmadienį).
2.2 Stovyklavietė – Tauragės rajone Rūgalių kaime. Tiksli  vieta ir koordinatės bus paskelbta
atskirai, ne vėliau rugpjūčio 1 d.  
3. RENGINIO CHARAKTERISTIKA.
3.1. Bendras abiejų dienų trasos (maršruto) ilgis – apie 200 km.
3.2 Kelyje automobilį vairuoja „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintis ekipažo narys.
3.3 Pirmąją dieną (šeštadienį)– apžvalginis maršrutas automobiliais, važiuojama kolona. 
3.4  Sekmadieninio  autoralio   trasos  legendos  išduodamos  šeštadienio  vakarą  grįžus  į
stovyklavietę. Trasoje galimi slapti laiko kontrolės (SLK) punktai, taip pat laiko nefiksuojantys
SKP (fiksuojantys tik patį atvykimo faktą).
3.5 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.  Taip  pat  galimi  ženklais
nepažymėti  KP  punktai,  kuriuose  ekipažas  turi  nusifotografuoti  išmaniuoju  telefonu
organizatorių  nurodyto  objekto  fone  (reikalingas  telefonas  su  interneto  ryšiu  ir  „Facebook“
paskyra).
3.6 Sekmadienį autoralio trasoje galimos tokios papildomos rungtys (PR) :
•  „Kanistras“.  Neatidarydamas  dangtelio,  ekipažas  ±1  litro  tikslumu  nustato  įpilto  skysčio
(vandens) kiekį litrais.
•  „Laužas“  (Laikas).  Ekipažas  teisėjų  duotais  degtukais  uždega  iš  miške  susirinkto  kuro
sukrautą  laužą.  Startas  pagal  teisėjo  komandą,  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.
• „Klausimėlis“. Ekipažas be taisymų atsako į klausimus, susijusius su regionu, kuriame vyksta
renginys.
• „Žiedai“. Ekipažas mėto žiedus, stengiantis užmesti ant stovo.
• „Smiginis“. Ekipažas mėto strėlytes į taikinį.
•  „Lietuvos žemėlapis“.  Ant teisėjų automobilio iškabinti Lietuvos žemėlapiai su savivaldybių
(rajonų ir kt.) teritorijų ribomis. Rungties vietoje ekipažas nesinaudodamas kompiuteriu, mobiliu
telefonu ir pagalbine literatūra, raštu  atsako, kurių savivaldybių teritorijos  paryškintos.
• „Palapinė“(Laikas). Ekipažas pastato palapinę (organizatorių).
• „Vanduo“. Ekipažas teisėjų duotais indais pripildo vandeniu indą siauru kaklu. 



•  „Rajonų žemėlapiai“.  Ant teisėjų automobilio iškabinti Lietuvos keturių rajonų žemėlapiai.
Rungties vietoje ekipažas nesinaudodamas kompiuteriu, mobiliu telefonu ir pagalbine literatūra,
raštu atsako, kokių Lietuvos rajonų žemėlapiai yra (duodami variantai).
• „Taip ar 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  su  atsakymais  atiduodamas
nurodytame LK punkte.
• „Kuprinė“. Nenaudodamas svarsčių, ekipažas  +1 kg tikslumu nustato kuprinės masę.
• „Krepšinis“. Ekipažo narys arba pasikeisdami keli nariai meta 5 krepšinio baudas.
•  „Azimutas“.  Rungties  vietoje  ralio  ženklų  ir  teisėjų  nėra.  Ekipažas  nuo  nurodytos  vietos
nustato kampą (azimutų skirtumą) tarp dviejų matomų objektų. Rekomenduojama turėti savo
kompasą.
   Taip pat galimos kitokios papildomos loginės, sportinės ar turistinės rungtys, panašios
į aprašytąsias.

4. DALYVIAI.
4.1 Dalyvauti žygyje kviečiamos šeimos, taip pat ne šeimyninės sudėties ekipažai.
4.2 Automobilio ekipažas – šeima (ne mažiau trijų asmenų). 
Autoralyje ekipažai pagal rungtyse dalyvaujančio vaiko amžių skirstomi į tris amžiaus grupes: 
I – gimę 2015m. ir vėliau;  II - gimę  2010-2014m.; III gimę 2009 ir vyresni.  
Svečių grupė apima ne šeimų ekipažus ne mažiau kaip iš dviejų žmonių.
4.3 Vairuotojo pažymėjimas su „B“ kategorija privalomas vienam ekipažo nariui. Jo neturintis
asmuo  kelyje  vairuoti  negali  (išskyrus  Susisiekimo  ministerijos  nustatytus  šeimų  vairavimo
mokymo  atvejus).  Ralis  prilygsta  LASF  (Lietuvos  automobilių  sporto  federacijos)
neglamentuojamoms  nelicencijuojamoms  varžyboms,  vykdomoms  pagal  galiojančias  Kelių
eismo taisykles. Dalyviams LASF licencijų nereikia, jas turintiems dalyvauti nerekomenduojama.
4.4   Dalyviai  privalo  laikytis  kelių  eismo  taisyklių,  viešosios  tvarkos  taisyklių,  Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos,
Miškų ir  kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos reglamento, vietos savivaldos institucijų
sprendimų, susijusių su lankymusi parkuose, kitų teisės aktų reikalavimų.  Ryšium su Covid19
pandemija dalyviai  privalo laikytis Vyriausybės nustatytų saugumo reikalavimų, jei  tokie būtų
paskelbti. 
4.5 Šeštadienio maršrutas įeina į pasienio su Rusija ruožą, todėl suaugę žygio dalyviai
privalo turėti  asmens dokumentus (pasus arba asmens tapatybės korteles; vairuotojo
pažymėjimo nepakanka).

5. AUTOMOBILIAI.
5.1 Lengvieji automobiliai – techniškai tvarkingi, atitinkantys KET reikalavimus.
5.2 Padangos turi atitikti KET reikalavimus vasaros sezonui.
5.3 Saugos lankai automobiliuose neprivalomi, dalyviams šalmų nereikia, apranga laisva.
5.4 Automobilio saugumu ir draudimu rūpinasi automobilio savininkas ar įgaliotas asmuo.
5.5 Raliui startinius numerius išduoda organizatorius. Jie ant automobilių privalomi. Taip
pat ant automobilių privalomi registracijos metu išduoti organizatoriaus ir rėmėjų lipdukai.
6. PROGRAMA.
6.1  Šeštadienį  važiuojame  kolona,  aplankant  įdomiausius  regiono  lankytinus  objektus,
sekmadienį vykdomos turistinio autoralio ir šeimų kelionių technikos varžybos.
6.2 Detali programa.
Penktadienį  19-23val.  ir  šeštadienį  7:30-9:20  val.  dalyvių  atvykimas,  registracija,  įsikūrimas
stovyklavietėje.
Šeštadienį: 9:30 val. žygio atidarymas  ir pirma pažintis su pirmu lankytinu objektu.
10:15 val. automobilių kolonos pajudėjimas ir važiavimas maršrutu po lankytinas vietas.
~17:30 val. automobilių kolonos grįžimas į stovyklavietę;



18:30 val. antra pažintis su lankytinu objektu prie stovyklavietės;
19:30  val.  dalyvių  susirinkimas,  burtų  traukimui  rytdienos  autoralio  startams,  papildoma
informacija.
21:00 val. vakarinė protų mankšta tėveliams; vakarinis žygelis vaikams.
Sekmadienį: 10:00 val. ralio startas kas 3 arba 2 min. pagal burtų tvarka ištrauktus laikus;
~13:00 val. pirmo ekipažo finišas stovyklavietėje.
~14:00 val. šeimų turistinės technikos varžybos (savarankiškos, ne autoralio rungtis); 
15:00 val. autoralio varžybų pirminių rezultatų paskelbimas;
15:30 val. dar viena pažintis su lankytinu objektu prie stovyklavietės;
16:00 val. renginio uždarymas, apdovanojimai.

6.3  Priklausomai  nuo  susidariusių  sąlygų  (meteorologinių,  dalyvių  skaičiaus  ir  kt.)  renginio
tvarkaraštis gali būti koreguojamas.
7. REZULTATŲ SUVEDIMAS.
7.1 Autoralyje baudos taškai skiriami vadovaujantis šiais Nuostatais, maršrutiniais dokumentais
ir 2022 m. Lietuvos mini ralio čempionato reglamento priedu.
7.2   Už  nukrypimą  nuo  maršruto  ir  neatvykimą  į  legendoje  nepažymėtą  slaptą  (neskelbtą)
kontrolės punktą (SLK, SKP) ekipažui skiriama 100 b.s.
7.3 Ekipažų rezultatai autoralyje nustatomi sumuojant kelio ir papildomų rungčių baudos taškus.
Lygių rezultatų atveju lemia paskutinė ralio rungtis. Toliau, jei reikia, lemia priešpaskutinė ir t.t.
rungtis.
8. APDOVANOJIMAI
8.1  Medaliais ir diplomais apdovanojami ekipažai - autoralio nugalėtojai ir prizininkai grupėse.
8.2  Taurėmis  ir  diplomais  apdovanojamos  šeimos,  užėmusios  I-III  vietas  šeimų  varžybose
pėsčiųjų turistinės technikos kliūčių ruože.
8.3 Galimi papildomi apdovanojimai.
9.  DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS, STARTINIAI ĮNAŠAI, ATSAKOMYBĖ.
9.1  Ekipažo  startinis  įnašas  renginyje,  mokamas  penktadienį  arba  šeštadienį  dalyvių
registracijos metu. Dydis priklauso nuo išankstinės registracijos paraiškos pateikimo datos:
• iki 2022.08.08 d. (imtinai) - 40 Eur;
• 2022.08.09 – 20 d. - 50 Eur;
Išankstinė  registracija  vykdoma  užpildant  ekipažo  paraišką  internete  šiuo  adresu:
https://forms.gle/XqaHKVp3XNeApM7C6  .  Paraiškas organizatoriams išsiuntę  ir  nedalyvauti
nusprendę ekipažai prašomi apie tai pranešti el.p.  autoralis@turistas.lt      arba tel. 8 682 55071.
9.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos patyrė dalyviai varžybų metu.
9.3 Civilinę ir baudžiamąją atsakomybę varžybų metu prisiima tiesioginis kaltininkas.
9.4 Už nepilnamečių dalyvių saugumą atsako tėvai ar globėjai.
9.5 Nakvynė stovyklavietėje, savo palapinėse. Dalyvio stovyklavietės mokestis – 1 Eur už naktį
(vaikams  iki  10  metų  –  nemokamai).  Šeštadienio  programoje  gali  būti  mokamų  lankytinų
objektų.
9.6  Geriamu vandeniu  ir  maitinimu dalyviai  pasirūpina  patys.  Stovyklavietėje  laužus  kūrenti
draudžiama, leidžiama naudoti savo kepsnines.
10. PAPILDOMA INFORMACIJA.
10.1 Papildoma informacija teikiama telefonais 8 682 55071 (Tomas), 8 685 43993 (Lina), bei
el. paštu autoralis@turistas.lt

Nuostatus ruošė:                                                      T. Bendikas
                                                                                 V. Marčiukaitis
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