
      

Oficiali varžybų svetainė : www. .com 

 

2013 metų Lietuvos Cross Country  

čempionato III etapo papildomi nuostatai 

1. Lietuvos Cross Country čempionato III etapo organizatoriai bei rengėjai, 

jų įsipareigojimai  

1.1. Varţybas organizuoja Lietuvos motociklų sporto federacija, tel.: +37062070723, faksas: 

+370370330479, info@lmsf.lt, www.lmsf.lt 

Varţybų rengėjas : VŠĮ “Enduro Lithuania” 

tel.:+37061621788, paulius@endurolithuania.com 

Oficiali varţybų svetainė - 

www.endurolithuania.com . 

 

1.2. Varţybos vykdomos vadovaujantis FIM, FIM 

Europe varţybų taisyklėmis, 2013 metų LMSF 

Lietuvos Cross Country čempionato nuostatais bei 

šių papildomų nuostatų korekcijomis. 

 

1.3. Varţybų data ir vieta : 2013-09-22, 

CRAZY FERMA trasa,  

Bukiškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.. 

(šalia Trakai-Vievis kelio, 15 km), GPS - 

54.734216; 24.819686 

Trasos ilgis – 6 km. 

 

1.4. Oficialūs varţybų asmenys 

 Trasos šeimininkas - Giedrius Medelis, tel.: +370 698 22366 

 Vyriausias teisėjas - Paulius Albertavičius, tel.: +370 616 21788 

 Vyr.sekretorė  -  Gabrielė Albertavičiūtė  

 Laiko kontrolė – Regimantas Visockis    

 Techninės kontrolės atstovas, uţdaro parko teisėjas – Dalius Mazaliauskas, tel.: +370 

686 05566 

 LMSF enduro komisijos atstovas – Danielius Ţoštautas, tel.+37069810120 

1.5. Lietuvos čempionato klasės: 85 cc, E1, E2, E3, SENJORAI. Lietuvos taurės klasės:  C, 

HOBBY, ENDURO, VETERANAI, QUAD OPEN, QUAD ATV.  Motociklų klasės 

startuoja kartu, pagal numatytas starto linijas, kiekviena klasė skaičiuojama ir 

apdovanojama atskirai. Tas pats su keturračių klasėmis. Visi reikalavimai pagrindiniuose 

Lietuvos čempionato nuostatose -  www.lmsf.lt  
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1.6. Varţybos vykdomos pagal šią dienotvarkę:  

Lietuvos Cross Country čempionato dienotvarkė 

Registracija   9.00-11.30 

Techninė apţiūra   9.20-11.40 

Apţvalginis ratas   9.20-11.20 

Dalyvių susirinkimas   11.35 

STARTAI 

Vaţiavimo 

trukmė Starto laikas 

E1, E2, E3, Enduro (1 starto linija) 2val.   

Senjorai (1 starto linija) 1,5val.  

Hobby (2 starto linija) 2val. 12.00 

85cm3 (2 starto linija) 1,5val. 

  C,  Veteranai (2 starto linija) 1val. 

Q Open (1 starto linija) 1,5val. 

14.30 ATV (2 starto linija) 1,5val. 

Apdovanojimai   17.00 

 

 

Esant nenumatytoms aplinkybėms (oro sąlygos, avarijos ir pan.) teisėjų kolegija gali keisti 

dienotvarkę.  

2. Dalyviai, finansai. 

2.1. Lietuvos Cross Country čempionate gali dalyvauti Lietuvos bei uţsienio valstybių 

sportininkai, turintys galiojančias savo šalies nacionalines federacijos, FIM arba FIM Europe 

išduotas galiojančias licencijas. Lietuvos sportininkai gali startuoti tik su LMSF išduotomis 

licencijomis.  

2.2. Sportininkai gali nusipirkti vienkartinę LMSF licenciją varţybų vietoje, pateikę asmens 

dokumentą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ne maţesnei nei 10.000 Lt. sumai ir gydytojo 

leidimą dalyvauti sportinėse motociklų varţybose arba kitos motociklų sporto šakos licenciją. 

Vienkartinės licencijos kaina 100 Lt. Sportininkai, kurie niekada neturėję LMSF metinės arba 

vienkartinės licencijos motociklų sporte, vienkartinės licencijos kaina 25Lt (ši sąlyga galioja 

vienerioms varţyboms). 

2.3. Sportininkai, startuojantys su kitų LMSF motosporto šakų licencijomis, turi susimokėti 

vienkartinį varţybų mokestį, kurio dydis 20 Lt.  

2.4. Varţybų dalyviai susimoka startinį varţybų mokestį - 105 Lt. Sportininkai, kurie niekada 

neturėję LMSF metinės arba vienkartinės licencijos motociklų sporte, varţybų startinis 

mokestis - 25Lt (ši sąlyga galioja vienerioms varţyboms). 

3. Varžybų sąlygos.  

3.1.  Dalyviams leidţiama startuoti su aiškiai matomais numeriais tiek ant motociklo ar 

keturračio bei sportininko nugaros. Reikalavimai numeriams pagrindiniame reglamente -  
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www.lmsf.lt  

3.2. Sportininkams leidţiama apvaţiuoti 1 ( vieną ) susipaţinimo su trasa (apţvalginį ) ratą. 

  

4.  Varžybų apdovanojimai . 
 

4.1. Etapo prizininkai LČ klasėse yra apdovanojami taurėmis ir diplomais, Taurės dalyviai 

medaliais ir diplomais.  

4.2.  Etapo varţybose yra apdovanojamas bendrosios įskaitos 1 vietos laimėtojas, vaţiuojantis 

2 valandas solo motociklų klasėje.  

4.3.  Papildomai, visose motociklų klasėse, diplomais yra apdovanojami 4-5 vietos laimėtojai. 

 

2013.09.01  

  

  

Varţybų organizatorius ___________________________    Paulius Albertavičius 

  

LMSF Enduro komisijos narys ______________________  Danielius Ţoštautas 
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