,,Ladies GO Karys - Lenktynininkas 2021” programa:
LK00 - DALYVIŲ REGISTRACIJA (administracinė komisija).
Vieta Snow Arena, Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, LT-67308
Laikas:
05.28 (penktadienį) nuo 18 val. - 21 val.,
05.29 (šeštadienį) nuo 8:00 val. - 09:45 val. (laikas gali paankstėti)
Aministracinės komisijos tvarkaraštis bus pateiktas www.finišas.lt internetiniame
puslapyje iki 05.26
ORIENTACINIO - PRAMOGINIO RALIO STARTAS
LK0 startas - 10 val. startuoja pirmasis ekipažas.
Starto tvarkaraštis bus pateiktas www.finišas.lt internetiniame puslapyje iki 05.26
RENGINIO FINIŠAS
Vieta Snow Arena, Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, LT-67308
Pirmojo ekipažo finišo laikas 16:10 val.
EKIPAŽŲ PARADAS
Ekipažų pasiruošimas paradui 18:30 val.
Ekipažų parado startas 19:00 val.
Vieta Veisėjų- M.K Čiurlionio g. sankryža.
EKIPAŽŲ FOTOSESIJA
Laikas nuo 19.45 iki 21.15 val.
Prie Snow arenos (tiksli vieta ir ekipažo laikas bus atsiųsta iš anksto el. paštu)
REZULTATŲ PASKELBIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI
Koncertas ROCK ME GOOD su Auguste Vedrickaite. Ralio apdovanojimų ceremonija
ir DJ pasirodymas. Preliminarus laikas 20:00 - 00:00 val.
Vieta Snow Arena pagrindinė scena.

PRAMOGINIO - ORIENTACINIO RALIO PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Pramoginis orientacinis ralis - ekipažas turės įveikti maršrutą, vadovaujantis
pramoginio-orientacinio ralio knyga, įveikti tam tikrą kelio atkarpą pagal nurodytą
laiko normą, laikytis nustatyto vidutinio greičio bei atlikti įvairias užduotis.
Nugalės tas ekipažas, kurio rezultatas susumavus baudas bei specialių rungčių bendrą
laiką bus pats mažiausias.
,,Ladies GO Karys - Lenktynininkas 2021” ,,Ladies GO’’ klasėje dalyviai skirstomi:
• Ladies GO Green įskaita. Ekipažo dalyvės yra tik moterys, ekipažo visos narės
dalyvaujančios pirmą kartą, ar dalyvavusios ne daugiau 3-uose orientaciniuosepramoginiuose raliuose ar kitokio tipo autosporto varžybose. (SERESNVMV2021
įskaita)
• Ladies GO PRO įskaita. Ekipažų dalyvės yra tik moterys, dalyvavusios daugiau nei
3-uose orientaciniuose - pramoginiuose raliuose ar kitokio tipo autosporto varžybose.
(SERESNVMV2021 įskaita)
• Ladies GO porų įskaita . Ekipažą sudaro du nariai: dailioji lytis ir stiprioji lytis.
• Ladies GO + Karys/Lenktynininkas įskaita. Ekipažo sudėtis moterys (iki 4 narių) +
karys arba lenktynininkas, burtu keliu kiekvienam ekipažui priskiriamas lenktynininkas
arba karys, karys/lenktynininkas negali dalyvauti kaip vairuotojas ar atlikti karinių
užduočių)
•Elektromobilių įskaita. Ekipažas dalyvauja varžybose su automobiliais, kurie yra
varomi elektra.

Karys-Lenktynininkas klasės įskaitos (visos įskaitos dalyvauja NVKCŠ2021
bendroje įskaitoje):
• Karių mišri ir civilių įskaita. Ši įskaita vedama Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems
dalyviams arba civiliai, ekipažą gali sudaryti vyrai (civiliai arba kariai) ir moterys
(karės)
• Šeimų įskaita. Ši įskaita vedama ekipažams, kuriuos sudaro tik šeimos nariai.
Bendroji (Absoliuti) įskaita. Ši įskaita vedama visiems užsiregistravusiems
ekipažams, dalyvaujantiems Ladies GO klasėje arba Karys - Lenktynininkas klasėje.

Galimos rungtys bei užduotys:
● Laiko normos užduotis - važiuoti pagal parengtą maršrutą, pakeliui atliekant
užduotis ir laiku atvykti į LK (Laiko kontrolės punktą).
● Važiavimas vidutiniu greičiu specialioji rungtis (SR - specialioji rungtis) ekipažas privalo laikytis Kelio knygoje nurodyto vidutinio greičio. Vidutinio greičio
ruožo startas bus pažymėtas Kelio knygoje, o finišas - slaptas, prie finišo sustoti
nereikia. Šios rungties metu kitos užduotys nėra įtrauktos ir atlikti kitų užduočių
nereikės.
● Specialioji slalomo užduotis ( SR- specialioji rungtis) - ekipažas turės įveikti trasą
pagal nurodyta schemą.
● Slaptas kelio kontrolės punktas - viso pramoginio-orientacinio ralio metu
privaloma važiuoti pagal kelio knygą. Kelyje gali būti slaptas kontrolės punktas, prie
kurio turite privažiuoti knygoje nurodytu maršrutu. Prie slapto kelio kontrolės punkto
reikia sustoti ir gauti atžymą.
● Karinės ir kitos užduotys -kurias atlikti reikės komandinio darbo, strateginio
mąstymo ir geros nuotaikos.
Varžybose taikomos baudos:
Ekipažas už taisyklių nesilaikymą baudžiamas tokiomis baudomis:
● Vėlavimas į LK (laiko kontrolės punktą) – už kiekvieną minutę + 10 baudos sek.,
skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę bauda + 1 min.
● Ekipažui neatsižymėjus SLK (slaptas laiko kontrolės punktas)/SKP (slaptas kontrolės
punktas), skiriama bauda + 2 min.
● Atvažiavimas į bet kurį kontrolės punktą iš kitos pusės nei numatyta Kelio knygoje
bauda + 5 min.
● Neatsižymėjus LK punkte ar nepravažiavus slalomo specialios rungties, ekipažui
skiriama bauda + 5 min. Po starto specialios rungties signalo ekipažas turi 30
sekundžių laiko pajudėti iš starto pozicijos, jei ekipažas nestartuoja per 30 sekundžių
baudžiamas 2 min. bauda, ekipažas išvažiavęs anksčiau laiko (falsstartas) skiriama 10
sek. bauda.
● Stovelio (kūgio) nuvertimas arba pastūmimas iš vietos + 5 sek. bauda.
● „Finišo bazės“ neįvykdymas + 10 baudos sek.
● Važiavimas ne pagal schemą ar trasą specialioje rungtyje - laikas nefiksuojamas,
skiriama bauda + 2 min.
● Vėlavimas į finišo LK daugiau nei 15 min. skiriama bauda + 10 min., vėluojant
ekipažui iki 30 min. + 20 min, o atvykus vėliau kaip 30 min. arba neatvykus
Organizatorius turi teisę diskvalifikuoti ekipažą iš Varžybų.
● Neatvykimas į užduotį, neįvykdyta užduotis skiriama laiko bauda (baudos laikas
pažymėtas Kelio knygoje prie kiekvienos užduoties).
● Vidutinio greičio rungties baudos:
Leidžiamas nuokrypis nuo užduoto vidutinio greičio – +/- 2 sek.
Viršijus leidžiamą nuokrypį, skiriama tiek baudos sekundžių, kiek ekipažas per anksti
ar per vėlai kirto finišo liniją.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Kelio knygoje nurodyti atstumai ir jų matavimai atlikti su GPS įranga,
visiems atstumams matuoti kiekvienas ekipažas turi įdiegti savo telefone
ordometro programėlę, pvz.: GPStripmeter arba Rally Tripmeter, taip pat
rekomenduojame parsisiųsti koordinčių programėlę arba naudotis Google Maps.
LK punktuose atsižymėjimui kiekvienas ekipažas vadovausis www.finišas.lt
internetiniame puslapyje pateiktu laiku ir savo laiku turės pateiki laiko kortą LK
punkte teisėjui. Dėmesio! LK kortą turite saugoti, ją pametus ekipažas
diskvalifikuojamas!
Kiekvienas ekipažas galės matyti savo rezultatus www.finišas.lt.
Organizatoriams, teisėjams užfiksavus arba kitiems dalyviams pranešus apie kitų
ekipažų netoleruotiną elgesį, Organizatorius pasilieka teisę be įspėjimo šalinti ekipažą
iš varžybų.
Netoleruotinu elgesiu Varžybose laikoma:
● trukdymas ,,Ladies Go Karys - Lenktynininkas 2021”
renginio vykdymui, tyčinis elgesys ar nepagarbus elgesys su orientacinio ralio
dalyvėmis, teisėjais, organizatoriais,
● trukdymas kitoms dalyvėms trasoje varžybų metu;
● renginyje nedalyvaujančių asmenų ar transporto priemonių pagalba ekipažui,
lydėjimas ar važiavimas iš paskos, padėjimas atlikti tam tikras užduotis.
Jeigu varžybų teisėjai, organizatoriai arba policijos pareigūnai nustato, kad nors viena
iš ekipažo dalyvių yra vartojusi alkoholio, kraujyje yra užfiksuota didesnė nei 0,00
promilės arba apsvaigusi nuo narkotinių medžiagų, nesvarbu ar ta dalyvė vairuoja
automobilį ar ji yra keleivė, Organizatoriai turi teisę šalinti ekipažą iš varžybų ir kitame
etape ar kitais metais neleisti dalyvauti.
Iš varžybų dėl tam tikrų priežasčių pasitraukęs ekipažas, privalo informuoti
atsakingą asmenį tel.: 861752117.
DAŽNIAUSI UŽDUODAMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
• Kur vyks pramoginis - orientacinis ralis?
Ralis vyksta Druskininkai - Lazdijai - Druskininkai. Bendras trasos ilgis pagal kelio
knygą ~150 km. Kiekvienas ekipažas turi pasirūpinti pilnu degalu baku (arba

maksimaliu elektros užpildimu), nes negalime garantuoti, kad bus degalinė ar įkrovimo
stotelė kelio knygos maršrute.
• Registracijos vieta ir automobilio parkavimas startui.
Registracija vyks Snow Arena patalpose (Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas,
Druskininkai), šioje vietoje bus parkavimo aikštelė, kur bus galima palikti automobilius
prieš startą ir atlikti registraciją. (Į aikštelę bus įleidžiami tik pagal registracijos metu
nurodytus automoblių numerius, svečiai ar palaikymo komandos automobilius galės
parkuoti vienoje kelio pusėje Mizaro kelyje)
• Kada atvykti į varžybas?
Ekipažo registracija LK00 gegužės 29 d. vyks kas 1:30 min. Dėmesio ekipažui
privaloma būti savo laiku registracijoje, turi dalyvauti visos ekipažo narės!!!!
• Kur rasti savo registracijos numerį?
Gegužės 26 d. internetiniame puslapyje www.finišas.lt bus skelbiami ekipažų startiniai
numeriai, registracijos ir starto laiko žiniaraštis, kuriame nurodomas pirmo laiko
kontrolės punkto laikas. Ekipažas, neatvykęs į registraciją savo laiku, registruotis vėliau
negalės. Tokiais atvejais, dėl ekipažo registracijos ir dalyvavimo sprendžia
organizatoriai.
• Startiniai lipdukai ir ar turėsime laiko juos užklijuoti?
Startinius numerius ir lipdukus gausite registracijos metu. Lipdukai
turi būti užklijuoti pagal privalomos reklamos išdėstymo schemą iki jūsų starto laiko
LK0. Rekomenduojame iškart užsiregistravus klijuoti lipdukus ant automobilio, nes
klijavimas užtrunka laiko! Klijuoti reikia pagal pateiktą schemą, dėl neteisingo
apklijavimo, ekipažas gali būti diskvalifikuojamas.
• Kada mes gausime kelio knygą?
Kelio knyga išduodama ekipažui LK0 ekipažo starto laiku.
• •Slalomo rungtis (SR) - kas tai?
Automobiliu važiuoti tarp signalinių kūgelių trasoje, kuri bus pavaizduota kelio
knygoje. Slalomo trasos schema, bus pateikta Kelio knygoje.
•

Ar slalome gali važiuoti tik vairuotoja su šturmane, o kitos ekipažo
nares išlipti ir palaukti?
Dėl šalyje esančio karantino slalomo užduotyje galės dalyvauti tik vairuotojas.
• Kokiose vietose renginio metu yra numatytas finišas-bazė?
Finišas-bazė yra tik slalomo rungtyje (SR).
• Ar galima užduoti organizatoriams klausimus?
Jeigu turite klausimų galite juos mums jau dabar rašyti el. paštu arba skambinti telefonu
864584687.
• Koks renginio laikas yra oficialus?
Naudosimės www.finišas.lt puslapyje pateiktu laiku. Registracijos laikas, starto laikas
ir laiko kontrolės punkto (LK) laikas atititiks laiką, kuris pateiktas www.finišas.lt Visi

trasoje esantys teisėjai vadovausis www.finišas.lt laiku ir tai bus oficialius renginio
laikas.
• Jei važiuodamos pagal kelio knygą, pasiklydome?
Rekomenduojame grįžti į kelio knygos vietą, kur, Jūsų nuomone, galėjote suklysti,
nunulinti odometrą (programėlę) ir pradėti važiuoti šį segmentą iš naujo. Jei nerandate,
neatsimenate važiuokite į kitą LK punktą, LK punktų koordinatės nurodytos bus kelio
knygoje.
•

Kelio knygoje nurodytas atstumas 1,26 km, mūsų odometras 1,30
km, kaip mums elgtis?
Kiekvieno automobilio odometro parodymas priklauso nuo automobilio padangų
išmatavimų bei slėgio, kurioje vietoje laikomas telefonas, todėl šiek tiek atstumai gali
skirtis, kartais gali būti paklaida iki 50 metrų. Dėmesio, išmaniųjų telefonų odometrų
tikslumas priklauso nuo matomų palydovų kiekio, todėl tikslumas mažėja miško
vietovėse. Rekomenduojame įsijungti „Location“ (vietos nustatymui) savo telefonuose.
Rekomenduojame atsisiųsti programėlę - Gpstrip arba Rally Tripmeter atstumui
matuoti arba kitas programėles, kurios atlieka ordometro funkciją.
• Ką daryti, jeigu iškilo techninių problemų?
Patariame skambinti Kelio knygoje nurodytu kontaktiniu numeriu.
•

Ar teisėjai gali atsakyti jums į klausimus važiuojant pagal Kelio
knygą, susijusius su ekipažo navigacija?
Ne, teisėjai fiksuoja laiką ir rezultatus bei užduočių įvykdymą. Jie negali jūsų
konsultuoti jokiais klausimais.

