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PLENTO ŽIEDO MOTOCIKLŲ SPORTO RENGINIŲ LYGIAI

Plento žiedo motociklų sporto renginiams yra nustatyti šie lygiai:
1.

A lygis - tai aukščiausio lygio motociklų sporto renginiai, kurių metu vyksta Lietuvos
čempionato varžybos, skirtos FIM reguliuojamų sporto šakų ir klasių sportininkams. A lygio
renginiams keliami reikalavimai ir sąlygos:

1.1.

Varžybų pavadinime naudojama sąvoka „Lietuvos čempionatas“;

1.2.

A lygio renginių ir/arba varžybų taisykles, pagrindinius nuostatus ir kalendorių tvirtina
LMSF Taryba. Taisyklės, pagrindiniai nuostatai ir kalendorius privalo būti patvirtinti ir
paskelbti oficialiame LMSF puslapyje ne vėliau kaip 20 dienų iki pirmųjų tos sporto šakos
A lygio varžybų. Papildomus atskirų etapų nuostatus ir saugumo planus tvirtina
atitinkamos motociklų sporto šakos Komisija. Saugumo planas privalo būti patvirtintas
ne vėliau kaip 15 dienų iki renginio. Papildomi nuostatai privalo būti patvirtinti ir
paskelbti oficialiame LMSF puslapyje ne vėliau kaip 20 dienų iki renginio;

1.3.

Tarp organizatoriaus ir LMSF pasirašyta renginio organizavimo sutartis;

1.4.

Oficialių treniruočių ir varžybų metu dalyvauja FIM arba LMSF A kategorijos teisėjo
licenciją turintis varžybų vadovas/komisaras (Race Director). Varžybose taip pat privalo
dalyvauti varžybų vyriausiasis teisėjas (Head of Marshalls/Clerk of the course), techninės
komisijos vadovas,(Head of Technical control) bei sekretorius.

1.5.

Dalyvauja greitosios pagalbos automobilis (-iai) su pažangaus gyvybės palaikymo
brigada (tiek varžybų, tiek oficialių treniruočių metu);

1.6.

Visi varžybų dalyviai turi turėti LMSF ar kitos šalies analogiškos federacijos išduotas
licencijas;

1.7.

Visiems dalyviams privaloma tvarka vedamas saugumo instruktažas;

1.8.

Renginių metu gali vykti papildomų, FIM nereguliuojamų klasių varžybos;

1.9.

Varžybos gali būti vykdomos tik tose trasose, kurioms yra išduotos atitinkamos sporto
šakos komisijos saugumo licencijos arba varžybų vyr. teisėjo patvirtintas trasos
priėmimo aktas.

1.10. Varžybų rezultatai matuojami elektronine laiko matavimo sistema;
1.11. Renginiui privalomas civilinės atsakomybės draudimas;
1.12. Varžybos turi būti įtrauktos į LMSF kalendorių;
1.13. Varžybų rezultatai skelbiami vadovaujantis šio dokumento 6 punkte nurodyta tvarka.
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2.

B lygis - tai plento žiedo motociklų sporto renginiai, kurių metu nevyksta Lietuvos
čempionatas, tačiau vyksta FIM reguliuojamų sporto šakų ir klasių sportininkams skirtos
varžybos. B lygio renginiams keliami reikalavimai ir sąlygos:

2.1.

Varžybų pavadinime negali būti naudojama sąvoka „Lietuvos čempionatas“, bet gali būti
naudojama sąvoka „Lietuvos taurė“;

2.2.

Atskirų sporto šakų B lygio renginių ir/arba varžybų kalendorių, taisykles, pagrindinius
bei papildomus atskirų etapų nuostatus ir saugumo planus tvirtina atitinkamos motociklų
sporto šakos Komisija. Taisyklės ir kalendorius privalo būti patvirtinti ir paskelbti
oficialiame LMSF puslapyje ne vėliau kaip 30 dienų iki pirmųjų tos sporto šakos B lygio
varžybų. Saugumo planas privalo būti patvirtintas ne vėliau kaip 15 dienų iki renginio.
Papildomi nuostatai privalo būti patvirtinti ir paskelbti oficialiame LMSF puslapyje ne
vėliau kaip 15 dienų iki renginio;

2.3.

Tarp organizatoriaus ir LMSF pasirašyta renginio organizavimo sutartis;

2.4.

Oficialių treniruočių ir varžybų metu dalyvauja FIM arba LMSF A kategorijos teisėjo
licenciją turintis varžybų vadovas/komisaras (Race Director). Varžybose taip pat privalo
dalyvauti vyr. teisėjas (Head of Marshalls/Clerk of the course) bei techninės komisijos
vadovas (Head of Technical control);

2.5.

Dalyvauja greitosios pagalbos automobilis (-iai) su pažangaus gyvybės palaikymo
brigada (tiek varžybų, tiek oficialių treniruočių metu);

2.6.

Visi varžybų dalyviai turi turėti LMSF ar kitos šalies analogiškos federacijos išduotas
metines arba vienkartines licencijas;

2.7.

Visiems dalyviams privaloma tvarka vedamas saugumo instruktažas;

2.8.

Gali vykti papildomų, FIM nereguliuojamų klasių varžybos;

2.9.

Varžybos gali būti vykdomos tik tose trasose, kurioms yra išduotos atitinkamos sporto
šakos komisijos saugumo licencijos arba varžybų vyr. teisėjo patvirtintas trasos
priėmimo aktas.

2.10. Varžybų rezultatai matuojami elektronine laiko matavimo sistema;
2.11. Renginiui privalomas civilinės atsakomybės draudimas;
2.12. Varžybos turi būti įtrauktos į LMSF kalendorių, tačiau jų data negali sutapti su A lygio tos
pačios motociklų sporto šakos varžybomis;
2.13. Varžybų rezultatai skelbiami vadovaujantis šio dokumento 6 punkte nurodyta tvarka.
2.14. Treniruočių ir/arba kvalifikacinių važiavimų laikas kiekvienai klasei sudaro ne daugiau nei
80% važiavimo laiko;
3.

3.1.

C lygis - tai sporto renginiai, kurių pagrindinę laiko dalį sudaro motociklų treniruotės,
tačiau renginio metu gali vykti ir varžybos. C lygiui taip pat priskiriami renginiai, kurių
metu nevyksta bendro starto varžybos, tačiau dalyviai varžosi dėl geriausio rato ar
distancijos įveikimo laiko. C lygio renginiams keliami reikalavimai ir sąlygos:
Varžybų pavadinime negali būti naudojamos sąvokos „Lietuvos čempionatas“ ir „Lietuvos
Taurė“;
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3.2.

Treniruočių ir kvalifikacinių važiavimų laikas sudaro ne mažiau kaip 80% važiavimo
laiko, o treniruočių ir kvalifikacinių važiavimų dalyviai jų metu neskirstomi pagal būsimų
varžybų klases.

3.3.

Šių renginių metu gali būti vykdomos vienerios varžybos ar jų serija, tačiau varžybos
negali būti vykdomos FIM reguliuojamoms klasėms;

3.4.

Klasių reikalavimus nuostatuose apibrėžia organizatorius;

3.5.

Taisykles, papildomus nuostatus ir saugumo planą, kurie
Respublikos teisės aktų reikalavimus, tvirtina organizatorius;

3.6.

Renginio metu dalyvauja varžybų vadovas ir/arba vyriausiasis teisėjas, kuris turi FIM
arba LMSF A lygio licenciją, arba atitinkamos motociklų sporto šakos Komisijos atstovas;

3.7.

Dalyvauja greitosios pagalbos automobilis su pažangaus gyvybės palaikymo brigada
arba felčeris. Felčeris gali dalyvauti tik plento žiedinėse trasose, kurios yra trumpesnės
nei 2,5 km (kartodromai, autodromai).

3.8.

Visiems dalyviams privaloma tvarka vedamas saugumo instruktažas;

3.9.

Neprivalo būti įtraukti į LMSF varžybų kalendorių;
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