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ARENACROSS BALTIJOS ŠALIŲ TAURĖS (ETAPINĖS) VARŽYBOS 
 

VARŽYBŲ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
RENGINIO DATOS:  2015 m. kovo mėn. 21d. Kauno Žalgirio arena  I etapas 
                                       2015 m. lapkričio mėn. 21d. Ryga, Arena Ryga II etapas 
                                   2015m. lapkričio mėn. 28d., Kauno Žalgirio arena III etapas 
 
RENGINIO LAIKAS: Pagal pateiktą varžybų dienotvarkę. 
 
RENGINIO ORGANIZATORIAI :  
Asociacija “Vaikų motoklubas” 
UAB„Bravo Events“ 
 
KONTAKTAI : 
Asociacija „Vaikų motoklubas“ 
Tel.nr..: +370 620 70723 
El.paštas: visockisv@gmail.com 
 
REGISTRACIJA Į RENGINĮ : 
Užpildytas registracijos formas siūsti: 
 registracija.arenacross@gmail.com  
kontaktinis telefonas pasiteiravimui:+37062070723 
 

1. Pagrindinės nuostatos: 

1.1. Aukščiau nurodytoms varžyboms leidimą išdavė Lietuvos motociklų sporto federacija (Toliau-
LMSF). LMSF išdavė Lietuvos motociklų sporto leidimą organizuoti renginį, pagal Varžybų 
organizavimo sutartį.  

1.2. Arenacross Baltic cup  (Toliau –varžybos) yra atviros varžybos (gali dalyvauti šalių, ir ne 
BMA narių, sportininkai).  

1.3. Varžybos organizuojamos reminatis FIM arenacross taisyklėmis, šios taisyklės pridedamos 
kaip priedas Nr3. prie šių nuostatų. 
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1.4. Varžybos rengiamos uždarose arenų trasose ar atvirų stadionų trasose. Trasos privalo atitikti 
FIM arenacross taisyklėse nustatytus trasų saugumo standartus. Trasos priimamos varžybų vyr. 
teisėjo prieš varžybas pagal nustatytos formos aktą, kuris galioja tik vienoms varžyboms. 

1.5. Varžybos privalo būti apdraustos civilinės atsakomybės tretiesiems asmenims draudimu. 
Civilinės atsakomybės tretiesiems asmenims draudimo trukmė ir draudimo suma, pagal 
kiekvieno rengėjo nustatytus reikalavimus. 

 

II. VARŽYBŲ DALYVIAI 

1. Sportininkų amžius ir licencijos: 
    „50“ klasė- nuo 4 iki 9 metų;   
  „MX2“ klasė – nuo 14 metų;  
  „OPEN” klasė – nuo 15 metų; 

1.1. Varžybų asmeninėje įskaitoje gali dalyvauti Baltijos šalių bei kitų užsienio šalių 
sportininkai. 

1.2. Varžybose dalyvauti gali sportininkai, turintys galiojančias FIM, FIM Europe ar savo 
šalies nacionalinės motociklų sporto federacijos išduotas licencijas.   

1.3. Visi sportininkai privalo pateikti savo galiojančią licenciją per registraciją, nepateikusiems 
varžybų vyr. teisėjas neleidžia startuoti. 

1.4. Visi sportininkai privalo būti apsidraudę sportiniu sveikatos draudimu, būti pasitikrinę 
sveikatos būklę.  Sportininkai pildydami dalyvio deklaraciją, pasirašytinai patvirtina, kad 
yra apsidraudę ir turi galiojančią medicininę pažymą, kurioje nurodyta, kad sportininkas 
sveikas ir gali dalyvauti motociklų sporto varžybose. 

2. Sportininkų saugumas: 
2.1. Sportininkų apsauginė apranga turi atitikti FIM nustatytas taisykles / FIM techninių    
reglamentų reikalavimus. 
2.2. Sportininkams rekomenduojama dėvėti  kaklo apsaugas. 
 

3. Sportininkų elgesys ir pagalba jiems: 
3.1. Sportininkai visada turi laikytis– FIM  nustatytų taisyklių. 
3.2. Sportininkai turi būti fiziškai ir psichologiškai pasirengę varžyboms, tinkamai kontroliuoti 
savo motociklus, siekiant visų dalyvių, varžybų teisėjų ir žiūrovų dalyvaujančių varžybose 
saugumo. 
3.3. Sportininkai turi paklusti oficialių vėliavų ir/arba šviesos signalams ir lentelėms kurios 
perteikia instrukcijas. 
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3.4. Sportininkai turi važiuoti atsakingai, nekelti pavojaus kitiems sportininkams ir kitiems 
renginio dalyviams. 

3.5. Bet kokia pašalinė pagalba sportininkui trasos važiuojamoje dalyje yra draudžiama, 
išskyrus pagalbą, kurią atlieka trasos teisėjas vykdydamas savo pareigas ir saugumo 
sumetimais. Už nusižengimą šiai taisyklei yra baudžiamas anuliuojant geriausią sportininko 
rezultatą kvalifikacijoje ar anuliuojant važiavimo rezultatą lenktynėse. „50” klasėje yra 
leidžiama bet kokia pašalinė pagalba trasos važiuojamoje dalyje, išskyrus kuro užpylimą. 
Pagalba turi būti atliekama netrukdant kitiems sportininkams siekti geresnio rezultato. 
 

3.6. Trasos kirtimas yra griežtai draudžiamas. Už bandymą kirsti trasą skiriama griežčiausia  
bausmė - diskvalifikacija iš varžybų. 

III. DALYVIŲ REGISTRACIJA 

1. Dalyvių registracija: 

1.1. Į varžybas galima registruotis : 
Į I etapą iki 2015 03 11 dienos 
Į II etapą iki 2015 11 11 dienos 
Į III etapą iki 2015 11 18 dienos 

1.2. Registruotis galima tik pateikiant užpildytą oficialią registracijos formą.  
1.3. Į kiekvieną varžybų klasę bus registruojama minimaliai 10, maksimaliai 24 sportininkai 

ir 2 sportininkai rezerve. Pasiekus šį maksimalų užsiregistravusių varžybų dalyvių 
skaičių, registracija bus stabdoma ir apie tai informacija pateikiama oficialiuose renginio 
informacinėse svetainėse. 

„50“ klasė 24 sportininkų +2 rezeve Viso 24 sportininkai 
„MX2 ‚ klasė 24 sportininkų +2 rezeve Viso 24 sportininkai 

„OPEN“  24 sportininkų +2 rezeve Viso 24 sportininkai 
 

1.4. Jaunesni nei 18 metų motociklininkai privalo registruojantis būti su tėvu/įstatyminiu 
globėju. Vienas iš sportininko tėvų/ įstatyminiu globėju registracijos metu turi turėti 
asmens tapatybės dokumentą. 

 
 

2. Nepakankamas dalyvių skaičius 
2.1. Jeigu kurioje nors varžybų klasėje yra nepakankamas dalyvių skaičius, varžybų 

organizatorius savo nuožiūra nuspręs ar vykdyti, ar atšaukti tos klasės varžybas, ar 
sujungti klases ir perskirstyti apdovanojimus ir (arba) piniginį prizinį fondą. 
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IV. VARŽYBŲ STARINIS MOKESTIS 

1. Startinis mokestis: 

1.1. Varžybų startinis mokestis visiems varžybų dalyviams : 
 

“50” klasė 30 eurų 
“MX2” klasė 30 eurų 

“OPEN” klasė 30 eurų 
 

V. VARŽYBŲ APDOVANOJIMAI 

1. Varžybų etapo prizinis fondas: 

1.1. „50”,“MX2” ir “OPEN” klasėse, sportininkai užėmę pirmas tris vietas apdovanojami 
piniginiais prizais:  

1.2. “50” klasės prizinis fondas: 
 

vieta 1 vieta  2 vieta 3 vieta 
prizas 250 € 150 € 100 € 

 

1.3.  „MX2“ ir „OPEN“ klasių prizinis fondas: 

vieta 1 vieta  2 vieta 3 vieta 
prizas 500 € 350 € 250 € 

 
 

2. Prizų  įteikimas  
2.1. Prizai įteikiami susumavus dviejų finalinių važiavimų rezultatus. Kiekvieną, tarp 3 

geriausių patekusį motociklininką, turi lydėti mechanikas arba tėvas, galintis palaikyti 
transporto priemonę, atsiimant prizą. 

2.2. Atsiimant piniginius prizus, sportininkas turi ateiti į varžybų sekretoriatą, kur jam piniginis 
prizas bus išduotas, pasirašius atitinkamuose dokumentuose. 
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VI. ĮĖJIMO LEIDIMAI 

1. Įėjimo leidimai 
1.1. Varžybų organizatoriai rūpinasi sportininkų ir varžybų oficialių asmenų akreditacija 
renginio metu. Visi asmenys, kuriems išduodamas renginio dalyvio arba įėjimo į renginį 
bilietas/leidimas, turi laikytis varžybų organizatoriaus  nurodytų terminų ir sąlygų. 
1.2. Visi išduoti leidimai lieka organizatoriaus nuosavybe ir gali būti bet kada atšaukti. 
1.3. Registruojantis, vienam motociklininkui suteikiami 4 (keturi) leidimai -(1 (vienas) 
sportininkui, 2 (du) mechanikui 1 (vienas)  treneriui). 
1.4. Varžybų metu papildomi leidimai nesuteikiami. 
1.5. Sportininkui, jo treneriui ir mechanikui nepatekusiems į varžybų finalą, bus suteikiamos 
vietos arenoje stebėti varžybų finalus. 

 

VII. MOTOCIKLAI IR JŲ SPECIFIKACIJA 

1. Motociklų klasės: 
1.1. Varžybose galima lenktyniauti tik toms motociklų kategorijoms ir grupėms, kurios atitinka 
FIM techninius reikalavimus.  

1.2. Skirtingų grupių ir kategorijų motociklams, dalyvauti viename važiavime, draudžiama. 
1.3. Kiekvienos kategorijos ir grupės motociklai skirstomi į klases pagal darbinį variklio tūrį, 
minimalų ir maksimalų: 
Motociklų klasė Minimalus variklio darbinis tūris, cm3 Maksimalus variklio darbinis tūris, cm3 

„50“ - 50 

„MX2“ 85 (dvitakčiai), 150 (keturtakčiai) 150 (dvitakčiai), 250 (keturtakčiai) 

“OPEN“ 125(dvitakčiai), 250 (keturtakčiai) 500 (dvitakčiai), 650 (keturtakčiai) 

 

2. Starto numeriai: 
2.1. Viename važiavime motociklams draudžiama turėti vienodus starto numerius. Išankstinės 
registracijos metu varžybų dalyviams bus paskirti jų užregistruoti važiavimo numeriai arba 
pageidaujami važiavimo numeriai. Varžybų dieną startinius numerius skiria varžybų vyr. 
sekretorius.   
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2.2. Treniruočių ir varžybų metu sportininkams būtina turėti aiškiai matomą startinį numerį ant 
nugaros. Sportininkams, kurie nesilaikys šios taisyklės, gali būti neleidžiama startuoti, o starto 
mokestis-  negrąžinamas. 

2.3. Treniruočių ir varžybų metu sportininkams būtina turėti aiškiai matomą startinį numerį ant  
motociklo.  Privalomos trys lentelės su startiniu numeriu (viena priekinė ir dvi šoninės). 

 
VIII. OFICIALŪS ASMENYS , TEISĖJAI IR PROCEDŪROS 

 
1. Bendrieji nuostatai: 

1.1. Varžyboms teisėjauja licencijuoti ir profesionalūs motociklų sporto varžybų teisėjai. 
1.2. Teisėjai negali dalyvauti varžybose kaip sportininkai, būti mechanikais, klubų, komandų 
vadovais, rėmėjais. 

1.3. Teisėjai turi būti objektyvūs, disciplinuoti, reiklūs sau ir varžybų dalyviams. Jie privalo 
gerai pasiruošti savo pareigoms ir gerai žinoti teisėjavimo ypatybes savo darbo vietoje. 

1.4. Varžyboms teisėjaujantys teisėjai, kurie privalo turėti motokroso teisėjų licencijas: 
1.4.1. Varžybų vyr. teisėjas; 
1.4.2. Varžybų vyr. sekretorius; 
1.4.3. Laiko kontrolės vyr. teisėjas (timekeeper) arba vyr. ratų skaičiuotojas; 
1.4.4. Tech. komisijos vyr. teisėjas; 

2. Pavaldumas: 
2.1. Visi varžybų teisėjai ir jų padėjėjai pavaldūs varžybų vyriausiam teisėjui; 
2.2. Varžybų vyriausias teisėjas: 
2.2.1. Vyr. teisėjas atsako už varžybų teisėjavimo darnumą ir objektyvumą, užtikrinant greitą 

ir teisingą rezultatų suvedimą; 
2.2.2. Vyr. teisėjas, saugumo sumetimais, gali keisti varžybų trasą, dienotvarkę, stabdyti 

važiavimą ar laikinai nutraukti varžybas. 
3. Varžybų sekretoriatas: 

3.1. Varžybų sekretoriatą sudaro varžybų vyr. sekretorius (toliau vyr. sekretorius) ir, jei reikia, 
sekretoriai. 

4. Techninė komisija: 
4.1. Techninę komisiją (toliau – TK) sudaro techninės komisijos pirmininkas (toliau – TK 
pirmininkas) ir teisėjai – tech. kontrolieriai; 

5. Laiko kontrolė: 
5.1. Laiko kontrolę sudaro laiko kontrolės vyr. teisėjas arba teisėjai ratų skaičiuotojai; 
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6. Distancijos viršininkas ir trasos teisėjai: 
6.1. Distancijos viršininką (toliau DV) ir trasos teisėjus skiria varžybų organizatorius. 
6.2. DV ir trasos teisėjai yra pavaldūs vyr. teisėjui; 
6.3. Trasos teisėjai (toliau TT) skiriami varžybų organizatoriaus; 
6.4. TT gali būti nuo 16 metų. 
6.5. TT turi būti apsirengę vienodai, aiškiai išsiskiriančia apranga, bet aprangos spalva jokiu 
būdu nebūtų geltona ar raudona, aprangos (liemenių) spalva turi būti tokia, kurios nebūtų 
galima sumaišyti su signalinių vėliavėlių spalva. 

7. Teisėjų signalai lentelėmis ir vėliavomis: 
7.1. Teisėjai sportininkams signalus duoda su signalinėmis lentelėmis ir vėliavomis; 
7.2. Signalinės lentelės yra 750 mm aukščio ir 600 mm pločio su užrašytais aiškiai matomais 
skaitmenimis (15“, 5“, 1 ir 2). Skaitmenys yra 500 mm aukščio. 

7.3. Signalinės vėliavos yra 750 mm aukščio ir 600 mm pločio. 
7.4. Vėliavų reikšmės pagal FIM motokroso taisykles. 
7.5. Visi teisėjai su jiems priskirtu inventoriumi, privalo likti varžybų vietoje, kol pasibaigs 
laikas, skirtas paduoti protestus ir tie protestai bus išnagrinėti. 

 
IX. OFICIALŪS DOKUMENTAI 

 
1. Papildomi varžybų nuostatai (SR): 

1.1. Varžyboms turi būti parengiami papildomi varžybų nuostatai (SR); 
1.2. Pakeitimus, gerinančius teisėjų darbą, dalyvių bei žiūrovų saugumą arba būtinus 
susiklosčius neišvengiamoms aplinkybėms (force majeure), gali daryti vyr. teisėjas. Apie 
šiuos pakeitimus dalyviams ir žiūrovams reikia pranešti nedelsiant. 

2. Rezultatai: 
2.1. Reikalavimai varžybų rezultatų apipavidalinimui pagal šalies – varžybų rengėjo taisykles. 
2.2. Treniruočių, kvalifikacijos ir važiavimo rezultatai turi būti viešai paskelbti skelbimų 
lentoje. 

2.3. Galutiniai, patvirtinti varžybų rezultatai kartu su varžybų ataskaita turi būti nusiųsti į 
Lietuvos Motociklų sporto federacijos sekretoriatą. Atsakingas varžybų vyr. teisėjas. 

3. Oficialių asmenų sprendimų protokolai: 
3.1. Reikalavimai oficialių asmenų protokolams pagal šalies – varžybų organizatoriaus 
taisykles. 

4. Lenktynių trasos aprašymas: 
4.1. Lenktynių trasos detalės pateikiamos trasos schemoje. 
 



                

Bravo Events                                                                                                       M X  M O T O S P O R TA S                       
8 

  

X. VARŽYBŲ EIGA 

1. Administracinė kontrolė (sportininkų registracija): 
1.1. Administracinė kontrolė (sportininkų registracija) Arenacross varžyboms vyksta varžybų 

dienotvarkėje numatytu laiku. 
2. Techninė kontrolė: 

2.1. Techninė kontrolė vykdoma pagal šalies – varžybų organizatoriaus taisykles, numatytu 
dienotvarkėje laiku. 

3. Transporto priemonės ir motociklininkai 
3.1. Visos užregistruotos transporto priemonės turi atitikti galiojančias varžybų taisykles. 
3.2. Motociklams turi būti naudojamas kuras atitinkantis reikalavimus technikos 

naudojimui uždarose patalpose. 
3.3. Varžyboms galima užregistruoti du tos pačios kubatūros motociklus atitinkamai šių 

nuostatų reikalavimams. 
4. Trasos kontrolė: 

4.1. Trasos kontrolė vykdoma pagal šalies varžybų organizatoriaus taisykles, numatytu 
dienotvarkėje laiku. 

5. Laiko skaičiavimo siųstuvai (Transponderiai) 
5.1. Registruojantis, visi varžybų dalyviai turi nurodyti savo MYLAPS laiko skaičiavimo 

siųstuvo numerį. Jeigu tokio siųstuvo neturite, renginio metu galėsite išsinuomoti. 
6. Sportininkų susirinkimas: 

6.1. Prieš pradedant lenktynes, motociklininkams turi būti pravestas instruktažas, kurį privalo 
išklausyti visi dalyviai.  

6.2. Už dalyvavimą susirinkime ir informacijos išklausymą atsakingas yra pats sportininkas. 
6.3. Visiems varžybų dalyviams bus suteikta galimybė praeiti varžybų trasa ir ją patikrinti 

prieš dalyvavimą. Patikrinimas turi būti atliekamas, einat pėsčiomis. Dalyviams primenama, 
kad tuo metu trasoje gali būti aptarnaujančios transporto priemonės. Varžybų dalyviai, 
nepatenkinti kuriuo nors varžybų trasos elementu, gali išreikšti savo susirūpinimą varžybų 
vyr. teisėjui. Jeigu šių problemų negalima išspręsti, dalyviui bus pasiūlyta pasitraukti iš 
varžybų. 

7. Kvalifikacija: 
7.1. Varžybų metu kiekvienai klasei organizuojama viena treniruotė-kvalifikacija 

(treniruotės-kvalifikacijos trukmė kiekvienai klasei, numatyta varžybų organizatoriaus 
varžybų dienotvarkėje). Sportininkai važiavimams prie startinio užtvaro statomi pagal 
kvalifikacijos rezultatus. 

7.2. Dalyvavimas kvalifikacinėse treniruotėse yra privalomas. Sportininkams, kurie 
nedalyvavo kvalifikacinėse treniruotėse, finaliniuose važiavimuose startuoti neleidžiama. 

7.3. Eiliškumo tvarka pagal prie šių nuostatų pridedamą kvalifikacijos lentelę, kaip priedą 
prie šių nuostatų Nr.4, sportininkai atrenkami į pusfinalio ir finalinius važiavimus. 
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7.4. Organizatorius gali numatyti varžybų dienotvarkėje papildomą Superfinalo važiavimą. 
Šiame važiavime sportininkai apdovanojami specialiais rėmėjų prizais. 

8. Apžvalgos ratas: 
8.1. Sportininkams bus suteikta galimybė išvažiuoti į apžvalgos ratą. 
8.2. Dalyvavimas apžvalgos rate neprivalomas. 
8.3. Sportininkas, kuris išvažiavo į apžvalgos ratą,  turi jį važiuoti iki galo.  
8.4. Apvažiavęs apžvalgos ratą, sportininkas su savo motociklu turi grįžti į laukimo zoną. 
8.5. Jeigu apžvalgos rate sugedo motociklas ar dėl kitų priežasčių sportininkas neatvyko į 

laukimo zoną laiku, jam dalyvauti finaliniame važiavime neleidžiama. 
9. Starto procedūra: 

9.1. Starto procedūra vykdoma pagal šalies – varžybų organizatoriaus taisykles. 
9.2. Visi startai yra nuo automatinių, mechaninių, atgal atsidarančių vartelių. Jeigu per vartus 

šokama arba į juos trenkiamasi, gali būti taikoma laiko bausmė, pašalinama iš varžybų arba 
taikomos abi bausmės. Tai sprendžia varžybų vyr. teisėjas. 

10. Starto pozicijos 
10.1. Starto pozicijos nustatomos, pagal kvalifikacinio vžiavimo protokolą. 
10.2. Iki starto likus ne mažiau 5 minutėm, sportininkai su motociklais privalo atvykti į 

laukimo zoną. Pavėlavus atvykti, gali būti taikomos nuobaudos. 
11. Važiavimai: 

11.1. Kiekvienai klasei vyksta du (2) finaliniai važiavimai, kurie vykdomi pagal numatytą 
dienotvarkę ir pagal šalies – varžybų organizatoriaus taisykles; 

11.2. Važiavimo laikas ir distancija numatyta kiekvieno varžybų organizatoriaus dienotvarkėje.  
12. Varžybų stabdymas: 

12.1. Tik varžybų vyr. teisėjas gali sustabdyti varžybas, bet kuriuo momentu, ar jas laikinai 
nutraukti, jei kyla grėsmė dalyvių ar kitų asmenų saugumui ir / ar dėl „force majeure“ 
aplinkybių; 

12.2. Varžybų stabdymai atliekami pagal šalies – varžybų organizatoriaus taisykles. 
13. Rezultatai / procedūra 

13.1. Važiavimo nugalėtojas yra tas sportininkas, kuris kerta pirmas finišo liniją; 
13.2. Važiavimas oficialiai yra baigiamas tame rate, kuriame parodoma juodais baltais 

langeliais vėliava nugalėtojui; 
13.3. Po to kai finišo liniją kerta nugalėtojas, stabdomi visi po jo važiuojantys sportininkai; 
13.4. Kertant kontrolines linijas sportininkai turi turėti kontaktą su savo motociklu; 
13.5. Jei juodai baltais langeliais vėliava klaidingai parodoma vėliau negu pasibaigė, oficialus 

numatytas laikas / distancija, varžybų nugalėtojų eiliškumas turi būti pagal tą momentą kada 
pasibaigė oficialus numatytas laikas; 
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13.6. Jei juodai baltais langeliais vėliava parodoma anksčiau negu pasibaigs oficialus 
numatytas laikas / distancija, varžybų nugalėtojų eiliškumas turi būti pagal tą momentą, kai 
parodoma juodai baltais langeliais vėliava; 

13.7. Rezultatai nelaikomi oficialiais tol, kol nesibaigė oficialus protestų padavimo laikas; 
13.8. Rezultatai turi būti patvirtinti varžybų vyr. teisėjo; 
13.9. Jei paduotas protestas, varžybų rezultatai bus laikomi oficialiais, kai vyr. teisėjas priims 

sprendimą. 
14. Rezultatai / taškai: 

14.1. Sportininkams už kiekvieną finalinį važiavimą, kiekvienoje klasėje, taškai skiriami 
pagal šią lentelę:  

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Taškai 25 20 16 11 9 7 5 3 2 1 

14.1.1.  Visi sportininkai, kurie startavo finaliniuose važiavimuose, gauna taškus ir vietą, 
priklausomai nuo nuvažiuotos distancijos per važiavimui skirtą laiką. 

15. Rezultatai / galutinė rikiuotė: 

15.1. Užimta vieta Arenacross Baltic Cup etapo asmeninėje įskaitoje nustatoma pagal 
didžiausią taškų sumą, surinktą dvejuose (arba viename) važiavimuose. Esant taškų lygybei, 
pirmenybė teikiama sportininkui, turinčiam aukštesnę vietą. Jeigu lygybė išlieka, vietos 
paskirstomos pagal antro važiavimo rezultatus; 
15.2. Užimta vieta Arenacross Baltic Cup galutinėje asmeninėje įskaitoje pasibaigus visiems 
etapamns nustatoma pagal didžiausią taškų sumą, surinktą visuose dalyvautuose 
važiavimuose. Esant taškų lygybei, pirmenybė teikiama sportininkui, turinčiam daugiau 
aukštesnių vietų. Jeigu lygybė išlieka, vietos paskirstomos pagal vėliausio etapo, vėliausio 
važiavimo rezultatus; 

16. Finansinės sąlygos: 
16.1. Visas išlaidas, susijusias su sportininkų dalyvavimu varžybose, padengia pats 

sportininkas ar sporto klubas, kuriam atstovauja sportininkas; 
16.2. Varžybų startinis mokestis visiems sportininkams 30 eurų.  
16.3. Varžybose kiekvienos motociklų klasės nugalėtojai ir prizininkai (I-III vietos) 

apdovanojami piniginiais prizais, taurėmis ir/ar atminimo ar rėmėjų dovanomis; 
16.4. Organizatorius gali papildomai apdovanoti pasirinktus sportininkus. 
16.5. Organizatorius numatęs superfinalo važiavimą, jo nugalėtoją (I-vietos) apdovanoja 

rėmėjų prizu. 
17. Protestai ir apeliacijos: 

17.1. Bet kuris varžybų dalyvis gali paduoti protestą ar apeliaciją; 
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17.2. Protesto teikimo mokestis 100 eurų. Protestą patenkinus, protesto mokestis gražinamas 
protestą pateikusiam asmeniui. Protesto nepatenkinus protesto mokestis pervedamas į 
Lietuvos Motociklų sporto federacijos atsiskaitomąją sąskaitą. 

17.3. Protestą ar apeliaciją galima teikti tik laikantis šalies – varžybų organizatoriaus 
motokroso taisyklių ir Disciplinarinio ir arbitražinio kodekso reikalavimų. 

18. Medicininės paslaugos: 
18.1. Varžybų metu privalo budėti greitosios pagalbos ekipažai. 

19. Infrastruktūra: 
19.1. Varžybų vietoje teikiamos viešojo maitinimo paslaugos. 

20. Triukšmas: 
20.1. Technikinės komisijos vyr.teisėjo sprendimu gali būti bet kada tikrinamas triukšmo lygis, 

vadovaujantis FIM taisyklėmis. 
21. Antidopingo politika: 

21.1. Visi varžybų dalyviai ir teisėjai informuojami, kad gali būti atliekami antidopingo testai 
sutinkamai su FIM antidopingo politika, numatyta Lietuvos sporto antidopingo institucijos. 
Varžybų organizatorius gali nuspręsti sulaikyti piniginio prizo išmokėjimą iki bus žinomi 
testo rezultatai. 

22. Narkotikų ir alkoholio testas: 
22.1. Visi varžybų dalyviai ir teisėjai informuojami, kad varžybų metu gali būti atliekami 

atsitiktiniai narkotikų ir alkoholio vartojimo patikros testai.  
23. Elgesio kodeksas:  

23.1. Visiems varžybų dalyviams, teisėjams ir tėvams primenama apie FIM Elgesio kodeksą, 
esantį FIM elgesio reglamente. 

24. Su drausme susijusi informacija: 
24.1. Varžybų dalyviams (Toliau - motociklininkams) bus suteikiama speciali erdvė. Visi 

motociklininkai ir dalyviai privalo laikytis varžybų organizatorių reikalavimų šioje erdvėje. 
24.2. Transporto priemonėmis važiuoti galima tik varžybų trasoje ir specialiai tam skirtose 

vietose. Kitu metu (įskaitant laiką laukimo zonoje) transporto priemones reikia stumtis. 
24.3. Motociklininkas suteikia varžybų organizatoriui nuolatinę pasaulinę teisę naudoti 

motociklininko vardą, nuotraukas, atvaizdą, vaizdinį ir biografiją būsimų renginių 
reklamavimui, filmuoti ir fotografuoti motociklininko dalyvavimą renginyje, naudoti tokį 
filmą ir(arba) nuotraukas visame pasaulyje nuolatinai be jokių apribojimų. 

24.4. Varžybų dalyvis pripažįsta, kad renginio organizatoriaus rėmėjai ir(arba) susiję įmonės 
gali naudoti motociklininko atvaizdą ir vardą. 

24.5. Varžybų dalyviai pripažįsta, kad visos intelektinės nuosavybės teisės į renginį, susijusius 
logotipus ir formato pavadinimus priklauso išskirtinai šio renginio organizatoriams, o 
dalyvavimas šiose varžybose nesuteikia varžybų dalyviui jokių nuosavybės teisių. 
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24.6. Varžybų dalyviai pripažįsta, kad varžybų ir renginių rėmėjai ir kitaip renginį ar 
organizatorius paremiantys asmenys yra būtini komerciniam renginio įgyvendinamumui. Nei 
sportininkai, nei jų atitinkami lydintys asmenys negali padaryti ar pasakyti nieko, kas būtų 
pagrįstai laikoma žalingu, nepagrįstai kritišku ar pagiežingu pasisakymu dėl rėmėjo, jo 
produktų, paslaugų, darbuotojų, varžybų, organizatorių,, teisėjų ir varžybų dalyvių. 

24.7. Visi varžybų dalyviai privalo laikytis  darbo sveikatos ir saugos reikalavimų, vykdant bet 
kokią organizatorių leistą veiklą, ir organizatorių darbuotojų nurodymų dėl sveikatos ir 
saugos laikymosi. 

 
XI. PRIEDAI PRIE NUOSTATŲ 

 
1. Priedai prie nuostatų: 

Priedas Nr. 1- Dalyvio registracijos forma 
Priedas Nr. 2- Dalyvio deklaracija 
Priedas Nr. 3- Tarptautinės Motociklų Sporto Federacijos (FIM) arenacross taisyklės 
Priedas Nr. 4-  Važiavimų atrankos ir važiavimo planas (p.s. važiavimo atrankos planas, gali 
būti keičiamas atsižvelgiant į dalyvių skaičių) 

            Priedas Nr. 5- Superfinalo važiavimo planas 
 

 
 
 
 

Nuostatai patvirtinti :  
Baltijos Šalių (BMA ) asociacijos  
 


