
                                                                   

2013 m. LMSF Enduro čempionato ir Taurės II- ojo etapo  papildomi nuostatai

1. Bendros sąlygos.
1.1. Varžybos vyksta vadovaujantis FIM ir UEM varžybų taisyklėmis bei Lietuvos Enduro čempionato ir Taurės nuostatais.

2. Varžybų data ir vieta.
2.1. Varžybų data: 2013 m. birželio mėn. 29-30 d.
2.2. Starto ir registracijos vieta: A.Merkio g.3, Lapės, Kauno raj.
(GPS – 54.974720; 24.003707) 
2.3. Trasos vieta:  Lapių sen., Kauno raj.

3. Trasa.
3.1. Trasos ilgis: ~ 50 km.
3.2. Du specialūs testai – Enduro apie 5km  (GPS – 54.994986; 23.993794) , Cross Country apie 3km (GPS – 54.991527; 
24.012569).
3.3. Du  laiko kontrolės punktai.

4. Motociklų ir keturračių klasės.
LČ klasės:  E1, E2, E3, Senjorai
Taurės klasės: Hobby, C, Veteranai, Quad Open
Daugiau informacijos apie motociklų klases, amžiaus apribojimus, numerių fonus ir kitą susijusią
informaciją rasite www.lmsf.lt

5. Varžybų organizatorius.
Lapių kultūros centras
Adresas: A.Merkio g.1, Lapės,, Kauno raj.
Tel: + 370 620 24446
E-paštas: Andrius@superbike.lt

6. Oficialūs varžybų asmenys.
 Varžybų organizatorius Andrius Zarakauskas
 Varžybų vyr. teisėjas Janis Baunis
 Varžybų vyr. sekretorė Dina Bluma
 Techninės kontrolės atstovas,
uždaro parko teisėjas  Roberts Mikstais
  Teisėjas trasojė  Janis Baunis
 Laiko kontrolės teisėjas Baiba Baunis
 LMSF Enduro Komisijos atstovas Danielius Žoštautas

7. Varžybų dalyviai ir jų motociklai.
7.1. Sportininkų amžius nustatomas pagal jo asmens dokumente nurodytą gimimo data;
7.2. Registracijos metu sportininkai turi pateikti galiojančią nacionalinę licenciją. Sportininką gali registruoti varžyboms 
klubo atstovas;
7.3. Sportininkas savo parašu registracijos anketoje patvirtina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi (gimimo data, klasė, 
kurią atstovauja, motociklas, kuriuo startuoja);

http://www.lmsf.lt/


7.4. Varžybų vyr. sekretoriui nustačius, kad sportininkų pateikta informacija buvo klaidinga,sportininko rezultatai 
anuliuojami;
7.5. Sportininkai gali nusipirkti vienkartinę LMSF licenciją varžybų vietoje, pateikę asmens dokumentą, draudimą nuo 
nelaimingų atsitikimų ne mažesnei nei 10.000 Lt. sumai ir gydytojo leidimą dalyvauti sportinėse motociklų varžybose arba 
kitos motociklų sporto šakos licenciją. Vienkartinės licencijos kaina 100 Lt. Sportininkams niekada neturėjusiems  LMSF 
metinės arba vienkartinės licencijos motociklų sporte, vienkartinės licencijos kaina 25Lt (ši sąlyga galioja vienerioms 
varžyboms);
7.6. Sportininkai, startuojantys su kitų LMSF motosporto šakų licencijomis, turi susimokėti vienkartinį varžybų mokestį, 
kurio dydis 20 Lt.
7.7. Varžybų dalyviai susimoka startinį varžybų mokestį - 125 Lt.(už abi varžybų dienas). 
Sportininkams niekada neturėjusiems  LMSF metinės arba vienkartinės licencijos motociklų sporte, varžybų startinis 
mokestis - 75Lt (ši sąlyga galioja vienerioms varžyboms). Esant kompiuterizuotai laiko matavimo sistemai, už 
transponderio nuomą sportininkas susimoka ne daugiau nei 30 Lt.
7.8. Užsienio sportininkams Lietuvos čempionato ir Taurės varžybos yra uždaros.

8. Trasa ir saugumas.
8.1. Varžybų metu sportininkų saugumui užtikrinti turi būti laikomasi tokių reikalavimų;

8.2. Žiūrovams draudžiama vaikščioti po trasą;
8.3. Žiūrovams turi būti įspėti, kad motociklas arba keturratis gali tapti nevaldomas dėl techninių gedimų.
8.4. Sportininkai privalo laikytis tokių reikalavimų gamtai apsaugoti: negalima važiuoti kitose vietose nei aptverta trasa; 
miško paklotė turi būti saugoma;
8.5. Varžybų metu sportininkams ir žiūrovams yra draudžiama vaikščioti po uždraustas zonas; varžybų trasą, starto/finišo 
tiesiąją;
8.6. Esant force majeure aplinkybėms, varžybų trasa gali būti sutrumpinta arba pakeista. Dėl tų pačių sąlygų gali būti 
pakeista varžybų trukmė;
8.7. Kiekvienos varžybos privalo būti apdraustos;
8.8. Varžybų trasa turi būti patikrinta pagal trasų priėmimo aktą likus 12 valandoms iki varžybų pradžios. Varžybų dieną 
komisija dar kartą patikrina trasą ir patvirtina priėmimo aktą dviem egzemplioriais – vienas lieka organizatoriui, kitas 
LMSF Enduro komisijai.

9. Enduro etapo dienotvarkė.
2013.06.29d.(šeštadienis)
Registracija 8:00 – 11:00
Tech. kontrolė 8:30 – 11:30
Dalyvių susirinkimas 12:30
Startas  13:00

2013.06.30 (sekmadienis)
Startas 10.00val.
Apdovanojimai 16.00val.

10. Sportininkai, distancija.

E1, E2, E3 ir Senjorų klasės Pirma diena – 3 ratai Antra diena – 2 ratai
Hobby, C, Veteranų , Quad Open klasės Pirma diena – 2 ratai Antra diena – 2 ratai

11. Varžybų vertinimas.
11.1. Varžybų nugalėtojas skelbiamas sudėjus abiejų dienų taškus. Esant atvėjui, kai dalyviai surenka vienodą taškų skaičių, 
nugalėtojas išrenkamas atsižvelgiant į aukštesnį antros dienos rezultatą.
11.2. Taškai skiriami remiantis šia lentele:
Vieta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Taškai 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12. Komandinė įskaita.



12.1. Komandinėje įskaitoje rezultatai skaičiuojami sekančiai:
E1, E2, E3 – ne daugiau dviejų sportininkų iš klasės
Senjorai, Hobby – ne daugiau vieno sportininko iš klasės;
12.2. Sportininkai komandai registruojami komandinėje paraiškoje;
12.3. Sportininkai gali startuoti tik vienoje klasėje;
12.4. Komandą viename etape gali sudaryti ne daugiau kaip penki sportininkai;
12.5. Rezultatai skaičiuojami iš geriausiai pasirodžiusių 4 komandos sportininkų . Hobby klasės sportininko nešami 
komandai taškai skaičiuojami taip – individualiai pelnyti taškai yra dauginami iš koeficiento 0,5 (t.y. komanda gauna pusę 
Hobby sportininko pelnytų taškų);
12.6. Taškų skaičiavimas komandiniame čempionate skaičiuojamas remiantis 10.5 punktu (pagal pagrindinius LMSF 
Enduro nuostatus);
12.7. Esant taškų lygybei tarp kelių komandų galutinėje įskaitoje, aukščiau klasifikuojama ta komanda, kuri iškovojo 
aukštesnes vietas etapuose;
12.8. Jeigu lygybė vis dar išlieka, aukščiau klasifikuojama ta komanda, kurios rezultatas buvo geresnis paskutiniame etape;
12.9. Komandą čempionatui gali registruoti ir ne LMSF nariai, susimokėję į LMSF Enduro komisijos biudžetą 500 Lt 
registracijos mokestį.

13. Apdovanojimai.
13.1. Etapo prizininkai LČ klasėse yra apdovanojami taurėmis ir diplomais, Taurės dalyviai medaliais ir diplomais. Lietuvos 
sportininkai apdovanojami atskirai nuo užsienio sportininkų.
13.2. Organizatorius gali įsteigti papildomus prizus.
13.3. Apdovanojamieji sportininkai privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje, kuri turi vykti ne vėliau, nei praėjus 

dviems valandoms po paskutinio dalyvio finišo.

14. Protestai.
14.1. Visi protestai yra pateikiami raštu vyr. teisėjui, tiksliai nurodant pažeistą taisyklių arba nuostatų punktą, kartu su 250 
Lt užstatu. Protestą patenkinus užstatas grąžinamas, o nepatenkinus – perduodamas į Enduro komisijos kasą;
14.2. Protestai dėl varžybų rezultatų turi būti pateikti ne vėliau kaip 20 minučių po oficialaus rezultatų paskelbimo;
14.3. Protestai dėl varžybų taisyklių nesilaikymo turi būti pateikti ne vėliau kaip 10 minučių po klasės, kurią tai liečia, finišo 
pateikiant nuorodą į nuostatų ar taisyklių punktą, kurio buvo nesilaikoma;
14.4. Jeigu dėl protesto patikrinimo reikia ardyti motociklą, piniginio užstato dydis 450 Lt., jeigu tai yra dvitaktis variklis, 
arba 850 Lt – jeigu tai keturtaktis variklis. Jeigu protestas patenkinamas – piniginis užstatas yra grąžinamas, o jei 
nepatenkinamas pinigai grąžinami sportininko mechanikui už motociklo ardymą.

2013.06.19
Varžybų organizatorius ___________________________ Andrius Zarakauskas


