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PAPILDOMI NUOSTATAI 

BT, LT ENDURO SPRINT II ETAPAS 

CRAZY FERMA, 2015 Balandžio 18 d.  

1. Nuorodos į kitus nuostatus 

1.1. Varžybos vykdomos remiantis Baltijos ir Lietuvos taurių Enduro Sprinto pagrindiniais 
nuostatais, kuriuos galima rasti www.lmsf.lt (toliau - ES nuostatai). 

1.2.  Šie papildomi nuostatai papildo pagrindinius ES nuostatus su konkrečia informacija apie 
varžybas (vieta, distancija, paraiškos taisyklėmis ir kt.). Visi papildomų nuostatų 
pakeitimai gali būti daromi su LMSF Enduro komisijos patvirtinimu arba varžybų dieną su   
vyr. Teisėjų komandos sprendimu.    

2. Data. Vieta. Trasos savybės 

Varžybų data 
 2015 balandžio 18 
d. 

Varžybų vieta 
Crazy Ferma, 
Bukiškės, Vievio 
sen., Lietuva 

GPS koordinatės 
GPS - 54.734216; 
24.819686 

Rato ilgis (vienas ratas) 27 km 

Ratų skaičius E1, E2, E3, Seniors, 
Hobby klasėms 

4 

Ratų skaičius  veteranų, C, Enduro 
Street Rally and Quads klasėms 

3 

Trasos savybės 

Pamiškės, pievos, 
laukai, akmenys 
upelyje, purvo 
ruožai. 

3. Varžybų dalyviai 

Baltijos ir Lietuvos taurių klasės 
E1, E2, E3, Seniors, Veterans, Hobby, C, Quad OPEN, 
Enduro Street Rally ir Juniors (tik BT įskaita). 

Crazy Ferma taurės klasė QUAD ATV (4x4) 

4. Starto numeriai 

4.1. Starto numeriai turi būti aiškiai matomi iš abiejų šonų pusių ir ant motociklo priekio.  
4.2. Quads turi turėti pritvirtintus numerius ant priekio ir galo.  
4.3. Startinių numerių aukščio minimumas 12 cm.  

5. Varžybų organizatoriai  

http://www.endurolithuania.com/
http://www.lmsf.lt/
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Lietuvos Motociklų Sporto 
Federacija 

Raudondvario pl. 184, PD 614, LT-47002 Kaunas 
Tel.: +37062070723, faksas: +370370330479; info@lmsf.lt; 
www.lmsf.lt 

VŠĮ „Enduro Lithuania“ Keliakiemio k., Vievio sen., Elektrėnų sav. 
Mob.tel. 8 616 21788; paulius@endurolithuania.com; 
www.endurolithuania.com  

6. Teisėjai 

Pozicija Vardas, Pavardė 

Organizatorių atstovas Paulius Albertavičius  
+370 616 21788 

LMSF Enduro komisijos atstovas Danielius Žoštautas 

Varžybų direktorius Paulius Albertavičius 

Vyr. teisėjas Jānis Baunis 

Trasos teisėjas Vygintas Šivickas 

Sekretorius Dina Blūma 

Laiko teisėjas Baiba Praulina 

Techninės apžiūros teisėjas Juris Blūms 

Greitoji Elektrėnų GMP 

7.  Dalyviai ir jų registracija 

7.1. Sportininko amžius skaičiuojamas pagal jo gimimo metus. 

7.2. Sportininkai turi turėti galiojančią LMSF licenziją. 

7.3. Sportininką užregistruoti gali jo klubo atstovas, pateikdamas sportininko licenziją ir kitus 
dokumentus (techninės kontrolės kortelę).  

7.4. Sportininkai gali įsigyti vienkartinę  LMSF licenziją (nuo 10 eur) varžybų dieną, pateikus 
tapatybės dokumentą. Užpildyti vienkartinės licenzijos prašymo formą ir išanksto nusiųsti 
el.paštu: registracija@endurolithuania.com . Iki varžybų sportininkas turi pasirūpinti 
sportiniu draudimu minimum 2900 Eur sumai ir medicinine pažyma forma Nr.68a. 

7.5. Sportininkas pasirašydamas dalyvavimo paraiškoje patvirtina susipažinęs su ES 
nuostatomis ir papildomais nuostatais, įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir patvirtina, kad 
organizatorius neatsako už nelaimingų atsitikimus, sukeltus kitų. 

7.6. Tuo atveju, jei varžybų sekretoriatas arba LMSF Enduro komisija išsiaiškins, kad 
sportininko pateikta informacija yra melaginga ir neatitinka klasės, kurioje jis dalyvauja, 
sportininko rezultatai bus panaikinama iš anksto neįspėjus.  

8. Išankstinis registravimasis 

8.1. Sportininkas privalo elektroniniu būdu užpildyti registracijos formą, kurią galima rasti 
oficialioje varžybų svetainėje www.endurolithuania.com. iki balandžio 17 dienos14 val. 
Varžybų dieną turėti atsispausdinus techninės kontrolės kortelę. 

8.2. Iš anksto neužsiregistravę sportininkai komplikuoja papildomą registraciją varžybų dieną. 
Jie užregistruojami tik po iš anksto užsiregistravusiųjų.  

http://www.endurolithuania.com/
mailto:info@lmsf.lt
http://www.lmsf.lt/
mailto:paulius@endurolithuania.com
http://www.endurolithuania.com/
http://www.endurolithuania.com/uploads/File/ENDURO%20SPRINT/Technical%20control%20card_2015.docx
http://www.endurolithuania.com/uploads/File/ENDURO%20SPRINT/Prasym-vienk-licenc-lmsf.docx
mailto:registracija@endurolithuania.com
http://www.endurolithuania.com/lt/news/243/15/Enduro-motociklu-ir-keturraciu-varzybu-sezonas-startuoja-jau-balandzio-viduryje
http://www.endurolithuania.com/uploads/File/ENDURO%20SPRINT/Technical%20control%20card_2015.docx
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9. Finansinės sąlygos 

9.1. LMSF nario startinis mokestis 30 Euro visose klasėse, kurioje sportininkas dalyvaus. 

9.2. Visi apmokėjimai vykdomi grynaisiais pinigais sekretoriate varžybų dieną.  

10.  Varžybų trasa ir saugumas 

10.1. Sportininkas arba jo mechanikas turi praeiti techninę apžiūrą, kuri yra šalia Paddock ( 
dalyvių parkingas) zonos, laiku, kuris nurodytas varžybų papildomose nuostatuose.   

10.2. Sportininkas arba jo mechanikas pristato motociklą techniniai apžiūrai pagal nustatytą 
tvarką. Sportininkas yra atsakingas už savo motociklo atitikimą techniniams 
reikalavimams varžybų metu.  

10.3. Varžybų metu sportininkams rekomenduojama dėvėti kaklo apsaugą. 

10.4. Varžybų metu žiūrovai neįleidžiami į testus.  

10.5. Mažiausias saugus atstumas starto-finišo, laiko kontrolės ir specialiųjų testų srityse yra 1 
m.   

10.6. Draudžiama rūkyti trasoje, techninės apžiūros vietoje, parc ferme, starte-finiše ir laiko 
tikrinimo zonose.  

10.7. Kuro užpylimo arba remonto darbų metu po motociklu turi būti patiestas kilimas ar kitokia 
tinkama danga. 

10.8.  Žiūrovai ir sportininkai yra atsakingi už gamtos  apsaugą ir savo saugumą.  

11. Varžybų eiga 

11.1. Registracija ir pasiruošimas varžyboms 

Sportininkų registracija 8:00 – 10:30 

Techninė apžiūra 8:20 – 11:00 

Motociklų parkavimas Parc Ferme iki 11:00 

Instruktažas pirmą kartą dalyvaujantiems 11:00 

Sportininkų instruktažas 11:15 

Pirmasis startas 12:00 

Apdovanojimai Ne vėliau nei 18:00 

 
11.2. Specialūs testai 

1 testas - Enduro ~ 4 km kalvota pieva  

2 testas - Cross ~ 1,1 km su motokroso bei extreme enduro kliūtimis 

11.3. Pirmame rate visi testai neturi laiko kontrolės.  

11.4. Bus 1 laiko patikrinimas trasoje (šalia Paddock). 

11.5. Saugumo dėlei, esant force majeure aplinkybėms, varžybų eiga, starto laikai, važiavimo 
trukmė ir ratų skaičius gali būti keičiami.  

12. Starto procedūra 

http://www.endurolithuania.com/


 

4 
Oficiali varžybų svetainė: www.endurolithuania.com  

12.1. Po registracijos ir techninės apžiūros, sportininkai nuvaro motociklus į parc ferme (prieš 
startinė zona). 

12.2. Sportininkams leidžiama įeiti į parc ferme 5 minutės iki jų starto laiko.  

13. Pagalba iš šalies ir trasos kirtimas 

13.1. Sąvoka “Pagalba iš šalies” reiškia kuomet trasoje prie sportininko motociklo liečiasi ir 
jam padeda  asmuo, kuris nėra sportininkas ar oficialus varžybų teisėjas. 

13.2. Pagalbos iš šalies atveju bauda yra pašalinimas iš varžybų.  

13.3. Pagalba iš šalies leidžiama tik tuo atveju, jei sportininkas negali pats (savo jėgomis) 
ištraukti motociklo iš purvo, griovio, pelkės ar kitos kliūties trasoje.  

13.4. Laiko tikrinimo zonose ir kitais atvejais pagalba iš šalies leidžiama tik tuo atveju, kaip 
numatyta ES nuostatuose.  

13.5. Trasos kirtimas specialiuosiuose testuose negalimas. Tuo atveju jei sportininkas palieka 
trasą, jis privalo grįžti kiek įmanoma arčiau tos vietos, kurioje išvažiavo iš trasos.   

14. Rezultatų skaičiavimas 

14.1. Varžybų pabaigoje 15 pirmųjų sportininkų kiekvienoje klasėje pelni taškus, kaip nurodyta 
lentelėje apačioje (vietos nustatomos pagal mažiausią laiko baudų sumą ir bandymų 
sumą): 
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15. Apdovanojimai 

15.1. Sportininkai, užėmę1-3 vietas kiekvienoje klasėje, apdovanojami taurėmis arba 
medaliais ir rėmėjų įsteigtais prizais. Atskirai BT ir LT įskaitose. Papildoma 
organizatoriaus įsteigta klasė QUAD ATV apdovanojama taurėmis užėmę 1-3 vietas. 

15.2. Prizininkai privalo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje, kuri turi prasidėti ne vėliau nei 2 
valandos po paskutinio sportininko finišo.  

16. Protestai 

16.1. Protestai yra pateikimai varžybų sekretoriatui rašytine forma ir kartu su 70 Eur. depozitu.  

16.2. Protestai dėl varžybų rezultatų  turi būti pateikti ne vėliau kaip 30 minučių po oficialaus 
rezultatų paskelbimo.  

Protestai dėl varžybų taisyklių nesilaikymo turi būti pateikti ne vėliau kaip 30 minučių po 
klasės, kurią tai liečia, finišo pateikiant nuorodą į nuostatų ar taisyklių punktą, kurio buvo 
nesilaikoma.  
 

2015 m. Balandžio 07 d.  
Pasirašė: Varžybų organizatorius -  Paulius Albertavičius 
LMSF Enduro komisijos atstovas -  Danielius Žoštautas 

http://www.endurolithuania.com/

