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2016 metų “RETRO” motokroso čempionato  nuostatai 

1. Rengėjai

1.1. “Retro”  čempionatą,  atskirus  varžybų  etapus  rengia  klubai ar  kiti  juridiniai  asmenys  (toliau  – 

rengėjai), pagal patvirtintą 2016 metų LMSF varžybų kalendorių ir pasirašytą su LMSF varžybų 
organizavimo sutartį . 

1.2. Varžyboms  teisėjauja  teisėjų  kolegija,  patvirtinta  LMSF  motokroso  komisijos.  Klubai  rengėjai 

privalo sudaryti normalias darbo sąlygas varžybų sekretoriatui, jo darbo vieta turi būti apsaugota 
nuo vėjo, lietaus ir kitų neigiamų atmosferinių poveikių bei varžybų metu keliamo triukšmo ir dulkių, 
aprūpinta būtiniausiu inventoriumi (stalai, kėdės ir t.t.), joje turi būti elektrinis įvadas orgtechnikos 
pajungimui, taip pat parūpinti reikiamą skaičių trasos teisėjų bei vėliavų.

1.3. Varžybos vykdomos remiantis FIM sporto statutu, LMSF motokroso taisyklėmis ir šiais nuostatais.

1.4. “Retro” motokroso čempionato tvarkaraštis, adresai ir telefonai:  

Etapas Vieta Data Rengėjas
Atsakingas 

asmuo
Organizatoriaus telefonas, 

el. paštas

I 
etapas

Kaniūkai, Vilniaus 
apskr., Kaniūkų 
motokroso trasa

2016.01.23
Vorai MC 
Lietuva

Irmantas 
Šeputis

lysas@voraimc.lt 
+370-657-67212

II 
etapas

Panevėžys, 
„Semos“ motokroso 

trasa
2016 04 30

Panavėžio 
MSK „Sema“

Almantas 
Stepukas

almis_moto@yahoo.com 
+370-686-15968

III 
etapas

Gargždai, Gargždų 
motokroso trasa

2016.06.11
Vorai MC 
Lietuva

Irmantas 
Šeputis

lysas@voraimc.lt 

 +370-657-67212

IV 
etapas

Kėdainiai, Kėdainių 
motokroso trasa

2016.09.03
STK 

„Vedavas“
Petras 

Nomeika
lorena.nomeikaite@gmail.com

+370-650-69840

1.5. Varžybų trasos privalo atitikti LMSF saugumo reikalavimus, prieš varžybas trasos turi būti priimtos 

varžybų vyr. teisėjo ir užpildytas nustatytos formos aktą. 

1.6. Kartu  su  “Retro”  čempionato  grupės  varžybomis,  etapo  rengėjas  gali  papildomai  surengti  kitų 

klasių varžybas, kurios neįeis į čempionato įskaitą. 
1.7. Varžybos turi būti apdraustos. Civilinės atsakomybės tretiesiems asmenims draudimas turi pradėti 

galioti nuo 00:00 val., dieną kai įvyks pirma oficiali treniruotė ir baigti galioti 24:00 val., tą dieną kai 
būna paskutinis finišas.

2. Dalyviai ir licenzijos

2.1. Varžybose  gali  dalyvauti  Lietuvos bei  užsienio  valstybių  sportininkai,  turintys  galiojančias  savo 

šalies nacionalinės federacijos, FIM ar FIM Europe išduotas bei galiojančias licencijas. Lietuvos 
sportininkai, gali startuoti tik su LMSF išduotomis licencijomis bei turintys galiojantį ketvirtos rizikos 
grupės sveikatos draudimą ne mažesnei kaip 2900 Eur sumai.

2.2. Konkrečios klasės motokroso licencijos, sportininkams gali būti išduotos, tik kai sportininkui suėjo 

minimalus amžius,   skirtas konkrečiai klasei:
2.2.1. „Solo retro“ -  nuo 15 metų;
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2.2.2.  Motociklų su priekaba visos klasės   –   vairuotojas -  nuo 17   metų, priekabininkas –  

nuo 16   metų;
Jaunesni  sportininkai,  kurie  pagal  amžių  dar  negali  startuoti  tam  tikroje  klasėje,  teikia  LMSF 
motokroso komisijai prašymą startuoti su raštišku tėvų sutikimu.

2.3. Metinė licencija solo klasių sportininkui ir motociklų su priekaba klasių vairuotojui – 15 Eur.  Metinė 

licencija motociklų su priekaba klasių priekabininkui –  10 Eur. Sportininkų vienkartinės licencijos 
Solo retro klasei kaina – 10 Eur, „750 s/p Retro“ ir „750 s/p Open retro“ klasės vairuotojui – 7 Eur, 
o priekabininkui – 4 Eur.

2.4. Visiems  sportininkams  (vairuotojams  ir  priekabininkams),  turintiems  LMSF  2016  m.  kitų 

motosporto  šakų  (ne  motokroso)  metines  licencijas  ir  norintiems  dalyvauti  Retro  motokroso 
važiavimuose, vienkartinė motokroso licencija –  7 Eur. Priekabininku gali būti tik sportininkas su 
priekabininko licencija.

2.5. Vienkartines  licencijas  pageidaujantys  gauti  sportininkai,  varžybų  vietoje,  varžybų  sekretoriate 

administracinei  kontrolei  privalo  pateikti  raštišką prašymą,  medicininę  pažymą (forma 068/a)  ir 
galiojantį  draudimo polisą nuo nelaimingų atsitikimų.

2.6. Visi sportininkai privalo pateikti savo galiojančią licenciją per registraciją, nepateikusiems Varžybų 
vyr. teisėjas gali taikyti nuobaudas.

3. Varžybų sąlygos, klasės

3.1. Viename  važiavime  motociklams  draudžiama  turėti  vienodus  starto  numerius.  Jei  viename 

važiavime  dalyvaujantys  sportininkai  nori  vienodų  numerių,  pirmenybę  pasirinkti  numerį  eilės 
tvarka turi sportininkas:

 kuris tuo numeriu dalyvauja Lietuvos motokroso čempionate,

 LMSF motokroso taurėje;

 yra dalyvavęs ankstesniuose retro motokroso čempionatuose.

3.2. Treniruočių,  kvalifikacijos  ir  varžybų metu sportininkas privalo turėti  aiškiai  matomą numerį  ant 

nugaros. Ant motociklo turi būti trys lentelės su startiniu numeriu (viena priekinė ir dvi šoninės),  
pagamintos  iš  standžios  medžiagos.  Lentelės  minimalus  dydis  285 mm x 235 mm. Minimalus 
skaičių aukštis – 140 mm, plotis – 80 mm, brūkšnio storis – 25 mm, atstumas tarp skaitmenų – 15 
mm, numeris negali būti daugiau trijų (3) skaitmenų, pirmas skaitmuo negali būti nulis, prieš ir už 
numerio skaitmenų negali būti jokių ženklų.

3.3. Numerių fonų ir skaičių spalvos pagal motociklų klases:

Klasė Fono spalva Skaičių spalva

Visos solo Retro klasės Balta Juodi

Visos motociklų su priekaba retro klasės Geltona Juodi

3.4. Dalyviams  leidžiama  startuoti  dviejose  motociklų  klasėse,  jeigu  tarp  šių  važiavimų  yra  kitos 

motociklų klasės važiavimas, o tų klasių vienas važiavimas trunka ne ilgiau nei 15 min.

3.5. “Retro” čempionate dalyvaujantys motociklai pagal techninius reikalavimus skirstomi į  šias klases: 

3.5.1. „Solo retro“  – motociklai  turintys vieno arba dviejų cilindrų oru aušinamą variklį.  Galinė 

pakaba su dviem amortizatoriais. Priekinė pakaba – neverstos teleskopinės šakės. Motociklo 
rėmo konstrukcija turi atitikti techninius ir saugumo reikalavimus.
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3.5.2.  „750 s/p Retro“– motociklai su priekaba, oru aušinamu vieno arba dviejų cilindrų varikliu, 

kurio darbinis tūris  iki 750 cm3. Galinė pakaba su dviem amortizatoriais. Priekabos rėmas 
turi atitikti techninius ir saugumo reikalavimus.

3.5.3. „750 s/p Open retro“  – motociklai  su priekaba,  oru aušinamu vieno arba dviejų cilindrų 

varikliu, kurio darbinis tūris: dvitakčiams iki 750 cm3, keturtakčiams iki 1000 cm3. Priekabos 
rėmas turi atitikti techninius ir saugumo reikalavimus.

3.6. Varžybos kiekvienoje klasėje vyksta dviem važiavimais. Vieno važiavimo trukmė: 

3.6.1. Solo klasės -  10 min + 2 ratai;

3.6.2. Visos motociklų su priekaba klasės - 12 min + 2 ratai.

3.7. Varžybos vyksta pagal rekomenduojamą dienotvarkę (priedas A). Tiksli dienotvarkė nustatoma po 

dalyvių registracijos.
3.8. Varžybose organizuojama viena treniruotė kiekvienoje klasėje.

3.9. Iki   treniruočių  pradžios  visi  sportininkai  privalo  pateikti  savo  motociklus  techninei  komisijai. 

Techninė komisija leidžia užsiregistravusiam dalyviui dalyvauti varžybose, jei  motociklai atitinka 
šiuos pagrindinius reikalavimus:

3.9.1. - motociklas privalo turėti tvarkingus priekinius ir galinius stabdžius.        
3.9.2. - motociklo akseleratoriaus rankena turi būti neužsikertanti.

3.9.3. - galima keisti padangų protektorių jį supjaustant.

3.9.4. - motocikle privalo būti įrengta automatinė degimo išjungimo sistema avarijos atveju.
3.9.5. - vairuotojo sėdynė turi būti pritvirtinta  mažiausiai dviejuose (2) taškuose.

3.10. Likus 10 min. iki dienotvarkėje nurodytos važiavimo pradžios, visi šio važiavimo dalyvių motociklai 

turi būti pastatyti į laukimo zoną. 
3.11. Startuoti leidžiama ne daugiau 30 sportininkų kiekvienoje klasėje. 

3.12. Jei varžybos vyksta su elektronine laiko skaičiavimo sistema, tai į starto zoną pirmam ir antram 

važiavimams, sportininkai leidžiami pagal tos dienos kvalifikacinių važiavimų rezultatus.

3.13. Jei  varžybos  vyksta  be elektroninio  laiko  skaičiavimo ir  kvalifikacija  nerengiama,  į  starto  zoną 

sportininkai leidžiami :

3.13.1. I  etapo pirmame važiavime pagal praėjusio sezono užimtą galutinę vietą (jei sportininkas 

nedalyvavo praėjusiame sezone – burtų keliu),  antrame važiavime pagal pirmo važiavimo 
rezultatus.

3.13.2. Visuose kituose etapuose pirmame važiavime pagal  čempionate užimamą vietą,  antrame 
pagal pirmo važiavimo rezultatus.

3.14. Važiavimas vykdomas, kai klasėje startuoja ne mažiau kaip 2 dalyviai.
3.15. Varžybų,  treniruočių,  kvalifikacinių  važiavimų metu radijo  ryšys  tarp sportininko  ir  kitų  asmenų 

(trenerio, komandos vadovo, aptarnaujančio personalo ir t.t.) yra draudžiamas. 
3.16. Sportininkų apranga turi atitikti Lietuvos motociklų kroso varžybų taisyklių reikalavimus. Aprangą 

pasirenka pats sportininkas, maksimaliai atsižvelgdamas į savo ir aplinkinių saugumą. 

3.17. Sportininkai treniruočių, kvalifikacijos ir važiavimų metu, turi dėvėti apsauginį motociklininko šalmą, 

treniruočių, kvalifikacijos ir kiekvieno važiavimo pradžioje turi būti užsidėję apsauginius akinius ir 
mūvėti  pirštines.  Ilgi  plaukai  varžybų,  kvalifikacijos   ir  treniruočių  metu privalo  būti  paslėpti  po 
šalmu.

4. Rezultatai / procedūra 

4.1. Važiavimo nugalėtojas yra tas sportininkas, kuris pirmas kerta finišo liniją; 
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4.2. Važiavimas oficialiai  yra  baigiamas tame rate,  kuriame važiavimo nugalėtojui  parodoma juodai 

baltais langeliais  vėliavėlė; 

4.3. Po to, kai finišo liniją kerta važiavimo nugalėtojas, stabdomi visi po jo važiuojantys sportininkai; 

4.4. Kertant kontrolines linijas sportininkai turi turėti kontaktą su savo motociklu; 

4.5. Jei  juodai  baltais  langeliais  vėliavėlė  klaidingai  parodoma  vėliau  negu  pasibaigė  oficialus 

numatytas  laikas  /  distancija,  varžybų  nugalėtojų  eiliškumas  turi  būti  pagal  tą  momentą  kada 
pasibaigė oficialus numatytas laikas; 

4.6. Jei  juodai  baltais  langeliais  vėliavėlė  parodoma  anksčiau  negu  pasibaigs  oficialus  numatytas 

laikas/distancija, varžybų nugalėtojų eiliškumas turi būti pagal tą momentą, kai parodoma juodai 
baltais langeliais vėliavėlė; 

4.7. Kol nesibaigė oficialus protestų padavimo laikas, rezultatai nelaikomi oficialiais,; 

4.8. Rezultatai turi būti patvirtinti varžybų vyr. teisėjo; 

4.9. Jei paduotas protestas, varžybų rezultatai bus laikomi oficialiais tada, kai kompetentingi organai 

priims sprendimą;
4.10. Treniruočių, kvalifikacijos ir važiavimo rezultatai turi būti viešai paskelbti skelbimų lentoje; 

4.11. Galutiniai, patvirtinti varžybų rezultatai turi būti nusiųsti į LMSF sekretoriatą (atsakingas varžybų 

vyr. teisėjas).

5. Rezultatai / taškai
5.1. Sportininkams už kiekvieną važiavimą taškai skiriami pagal šią lentelę:  

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Taškai 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

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

5.3. Užimta vieta įskaitoje  etape,  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; 

5.4. Užimta  vieta  galutinėje  įskaitoje  nustatoma  pagal  didžiausią  taškų  sumą,  surinktą  visuose 

dalyvautuose  važiavimuose.  Esant  taškų  lygybei,  pirmenybė  teikiama  sportininkui,  turinčiam 
daugiau aukštesnių vietų.

6. Finansinės sąlygos
6.1.  Visas išlaidas, susijusias su sportininkų dalyvavimu Retro čempionato varžybose, padengia pats 

sportininkas; 

6.2. Išlaidas, susijusias su kiekvieno etapo organizavimu bei dalyvių aptarnavimu, sumoka klubas – 

varžybų rengėjas. 

6.3. Startinis mokestis - 15 Eur solo klasėje ir 20 Eur s/p klasėje vienerioms varžyboms vienoje klasėje 

yra privalomas visiems Lietuvos ir užsienio sportininkams. Pinigai atitenka varžybų rengėjui. 

6.4. Jei  varžybos vyksta atliekant  laiko matavimo paslaugą su elektroninę laiko matavimo sistema- 

startinis mokestis 23 Eur solo klasėje ir 28 Eur s/p klasėje vienerioms varžyboms vienoje klasėje 
yra privalomas visiems Lietuvos ir užsienio sportininkams. Pinigai atitenka varžybų rengėjui. 

6.5. “Retro” čempionato varžybų etapo nugalėtojai ir prizininkai (I-III vietos) apdovanojami diplomais ir 

taurėmis; 

6.6. Sportininkai, užėmę “Retro” čempionato varžybų galutinėje įskaitoje 1, 2, 3 vietas apdovanojami 

taurėmis, diplomais ir medaliais.
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7. Dalyvių elgesys, protestai ir apeliacijos
7.1. Bet kuris varžybų dalyvis gali paduoti protestą ar apeliaciją.

7.2. Protestą ar apeliaciją galima paduoti tik laikantis LMSF motokroso taisyklių ir LMSF  Disciplinarinio 

ir arbitražinio kodekso reikalavimų. Anoniminiai ir pavėluotai pateikti protestai  nenagrinėjami.

7.3. Sportininkai  visada turi  laikytis  LMSF motociklų  kroso varžybų  taisyklių.  Už nesportišką elgesį 

(startuoja  svetimu vardu,  muštynės  trasoje,  tyčinis  kontaktas,  tyčinis  technikos  sugadinimas  ir 
pan.)  sportininkas  baudžiamas  LMSF  Disciplinarinio  ir  arbitražinio  kodekso  numatytomis 
baudomis.

2016 m. 
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Dienotvarkė

Registracija
8.30-9.45

Techninė komisija
8.30-10.00

Kvalifikacinės treniruotės
10.00-10.20 „Solo retro“ treniruotė
10.25-10.45 „750 s/p retro“ treniruotė
10.50-11.10 „750 s/p OPEN retro“ treniruotė

Dalyvių susirinkimas
11.30

I važiavimas
12.00 - „Solo retro“ (10 min+2 ratai)
12.20 -  „750 s/p retro“ (10 min+2 ratai)
12.40 – „750 s/p Open retro“ (12 min+2 ratai)

II važiavimas
14.00 – „Solo retro“ (10 min+2 ratai)
14.20 – „750 s/p retro“ (10 min+2 ratai)
14.40 – „750 s/p Open retro“ (12 min+2 ratai)

Apdovanojimai - pasibaigus protestų padavimų laikui
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