„Ladies Go Street race & simuliatorių lenktynės“
SERES NVMV 2021 III ETAPAS
1. BENDRA INFORMACIJA
1.1. Street race (greituminio slalomo) varžybos vyks Liepos 25 dieną, šeštadienį,
ŠDRMC Autodrome, Katiliškių k. 3, Šiaulių rajone. Navigacijos koordinatės:
Š 55.99436, R 23.01630.
Simuliatorių varžybos vyks RDsimRacing Metalistų g. 6 J., LT-77103 Šiauliai.
1.2. SERES Nacionalinių vairuojančių moterų varžybų 2021 -iasis etapas, kurio
rezultatas bus sumuojamas bendroje įskaitoje.
1.3. Dalyvių paraiškos priimamos www.ladiesgo.lt, startinis mokestis nurodytas
puslapyje.
1.4. Startinis mokestis mokamas iš anksto pavedimu. Mokėjimo iš anksto pavedimu
rekvizitai:
Gavėjas: MB Veikli dama
Gavėjo kodas 305493137
Gavėjo a/s LT903500010011221507 (Paysera)
Mokėjimo paskirtis: SERES Nacionalinių Vairuojančių Moterų Varžybų 2021 3 etapo
startinis mokestis, įrašyti ekipažo pavadinimą.

2.VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS, TECHNINĖ APŽIŪRA, VARŽYBŲ
VYKDYMAS
2.1. Ladies Go Street race & simuliatorių lenktynių tvarkaraštis:
2021-07-25 (Sekmadienis)
10:00 Rdsim Racing simuliatorių startas. Dalyvauja pirmi 6 ekipažai, nuo 10:30 kiti
ekpažai. (atsiųsim kuris laikas yra Jums priskirtas)
12:00 Registracija ir techninė komisija Street race trasoje.
14:00 Street race varžybų startas.
16:00 SERES pramoginis slalomas (papildoma pramoga tiek dalyviams, tiek
žiūrovams), vykdoma atskira registracija ladiesgo.lt
18:00 Apdovanojimų ceremonija (tiek šio etapo, tiek praeitų metų varžybų) Olympic
Casino, Aido g. 8, Šiauliai.
2.2. Varžybų dieną kiekviena dalyvė iki Street race starto privalo užsiregistruoti
administracinėje komisijoje ir pateikti automobilį techninei komisijai, komandai
(vairuotojai) privalomas šalmas (auto-moto, statybiniai šalmai netinkami)
Administracinės komisijos metu dalyvis privalo pateikti šiuos dokumentus :
- vairuotojo pažymėjimą;
Techninės komisijos metu dalyvis privalo pateikti šiuo dokumentus:
- automobilio registracijos liudijimą arba laikiną registracijos pažymėjimą;
-vairuotojo šalmas.
2.3. Su vienu automobiliu varžybose gali dalyvauti iki keturių moterų. Startinis
mokestis mokamas už ekipažą.

2.4. Automobilio padangos turi būti skirtos naudoti bendro naudojimo keliuose ir
tinkamos vasaros sezonui. Automobilyje turi būti gesintuvas, vaistinėlė.
2.5. Preliminarūs rezultatai Street race varžybų metu skelbiami internete
www.finisas.lt Bendrų rezultatų Street race ir simuliatorių paskelbimas ir nugalėtojų
apdovanojimai įvyks Olympic Casino. Apdovanojamos trys pirmąsias vietas užėmę
ekipažai.
2.6. Dalyvis privalo startuoti jam paskirtu laiku. Startas ne paskirtu laiku galimas tik
varžybų Komisaro leidimu, o už šio punkto pažeidimus gali būti taikomos nuobaudos.
2.7. Kiekvienam ekipažui Street race lenktynių trasoje skiriami keturi važiavimai.
Trasos ilgis - ne mažiau kaip vienas kilometras. Etapo įskaitoje sumuojami 2
įskaitinius važiavimų rezultatai.
2.8.Įskaitinių važiavimų metu automobilyje gali būti tik vienas arba du dalyviai.
2.9. Įskaitinių važiavimų laikų matavimas vykdomas elektroninės aparatūros pagalba.
Sugedus elektroninei aparatūrai, laiko matavimas gali būti atliktas rankiniu
laikmačiu.
2.10. Važiavimo metu trasoje atsiradus nenumatytai kliūčiai, sutrikus elektroninei
laiko matavimo įrangai arba trasai neatitinkant konfigūracijos, varžybų komisaro
sprendimu, dalyviui gali būti skiriamas pakartotinis važiavimas, prie rezultato
pridedant pakartotinam važiavime surinktas baudos sekundes.
2.11 Simuliatorių lenktynėse kiekvienas ekipažas gaus 30 min. važiavimo su
simuliatoriumi. Ekipažo nariai per tą laikotarpį gali keistis. Bus imamas geriausias
ekipažo įveikto rato laikas. Visoms dalyvėms bus paskirta ta pati trasa – Bikernieki
(Latvija).

3ATSAKOMYBĖ
3.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos patyrė dalyviai treniruočių,
susipažinimo su trasa irvaržybų metu. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji
atsakomybė susipažinimo su trasa, treniruočių ir varžybų metu tenka tiesioginiam
kaltininkui.
4. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS, BAUDOS, PROTESTAI
4.1. Ekipažo dalyvavimas varžybose:
- Street race rungtyje ekipažas važiuoja 4 važiavimus, 2 važiavimai bandomieji ir 2
įskaitiniai, imamas ekipažo 2 ratų važiavimo suminis laikas .Trasos ilgis - ne mažiau kaip
vienas kilometras.
-RDsimRacing simuliatoriuose 30 min važiavimas ekipažui RDsimSign
simuliatorių akademijoje ,,Bikernieki trasa”.

Etapo įskaitoje sumuojami simuliatorių greičiausio rato važiavimo rezultatas ir street
race 2 ratų suminis rezultatas.
4.2. Baudos:
- kūgelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis
(toliau „b. s.“);
- važiavimo ne pagal schemą atveju skaičiuojamas blogiausias rezultatas toje klasėje
tame važiavime + 10 b. s.;
- iki starto vietos ir po finišo greitis ribojamas iki 20 km/val. Greičio viršijimas gali
būti baudžiamas
. - nesustojimas prie „STOP" ženklo baudžiamas komisarų sprendimu nuo 10 iki 20
€. - užsiregistravusių dalyvių nepranešimas apie nedalyvavimą lenktynėse
baudžiamas startinio mokesčio bauda.
- Sportininko ar pareiškėjo nesportiškas elgesys Varžybų komisaro sprendimu
baudžiamas remiantis LASK 12 straipsniu
4.3. Taškų lentelė bendrai SERES NVMV 2021“ Ladies Go Green ir Ladies Go Pro
įskaitai:
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4.4. Protestai teikiami per teisėją ryšiams su dalyviais raštu ne vėliau kaip 30 minučių
po etapo preliminarių rezultatų paskelbimo. Protestas pateikiamas kartu su 100,00 Eur
užstatu, nurodant ekipažo starto numerį, protestą pateikusios pusės interesą, ir prieš ką
protestas pateikiamas, bei visas faktines aplinkybes.
4.5. Patenkinus protestą užstatas grąžinamas, nepatenkinus protesto užstatas
negrąžinamas.
4.6.Bet koks dalyvio ar jo komandos nesportiškas, apgaulingas arba negarbingas
elgesys nagrinėjamas varžybų sporto komisaro. Jie turi teisę imtis visų priemonių - iki
dalyvių pašalinimo iš varžybų bei rezultatų anuliavimo.
4.7. Pasitraukę iš renginio ekipažai privalo informuoti atsakingą asmenį, 864584687.

