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2017 M. VASARIO 04 d.
AUDI KLUBO SLALOMO
“STARTLINE QUATTRO ŽIEMA”
NUOSTATAI
1. ORGANIZACIJA
1.1 Varžybos vykdomos vadovaujantis: Šiais nuostatais.
1.3 Varžybų vieta: Kaunas, Aleksoto aerodromas.
1.4 Varžybų data: 2017 m. vasario 04d.
1.5 Varžybų organizatoriai : “Audi klubas” www.audiklubas.com;
2. PROGRAMA
2.1. Paraiškų priėmimo data, laikas, vieta:
Paraiškos priimamos elektroniniu būdu puslapyje http://goo.gl/forms/0U4iqZLl2W. Nesant
išankstinės paraiškos, organizatoriaus sprendimu, registracija gali būti vykdoma vietoje.
DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOJAMAS: 60 dalyvių.
3. STARTINIAI MOKESČIAI, ATSAKOMYBĖ
3.1 Varžybų dalyvio startinis įnašas – 18 Eur.
3.2 Asmenys norintys rezervuotis vietą renginyje turi sumokėti 18 Eur. rezervacijos mokestį į
Asociacijos Audi klubas sąskaitą LT727044060005379780 (mokėjimo paskirtyje prašome
įrašyti Quattro žiema ir už kokį asmenį pervedami pinigai
3.3 Startinis įnašas mokamas į organizatorių nurodytą banko sąskaitą arba grynaisiais varžybų
vietoje.
3.4 Organizatorius turi teisę sumažinti startinį įnašą personaliai pakviestiems dalyviams arba juos
atleisti nuo mokesčio.
3.5 Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos dalyviai patyrė varžybų metu.
3.6 Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė susipažinimo su trasa, treniruočių ir
varžybų metu tenka tiesioginiam kaltininkui.

4. DALYVIŲ REGISTRACIJA
4.1 Dalyviai renginio metu pateikia: vairuotojo pažymėjimą, organizatoriui pareikalavus,
automobilio techninį pasą, jaunuoliai iki 18 metų, pateikia raštišką tėvų ar globėjų sutikimą.
4.3 Pasirašydamas paraišką, dalyvis įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir varžybų Papildomų
nuostatų reikalavimų.
4.4 Dalyviai turi startuoti tik toje (-ose) klasėje (-ėse), kuri (-ios) nurodyta (-os) paraiškoje.
4.5 Dalyviai, dalyvaujantys tuo pačiu automobiliu, privalo informuoti organizatorius siųsdami
paraišką.

5. AUTOMOBILIAI, PADANGOS IR EKIPIRUOTĖ
5.1 Varžybose dalyvaujama serijiniais gamykliniais automobiliais, atitinkančiais Kelių eismo
taisyklių (KET) reikalavimus ir sportiniais automobiliais, turinčiais LASF automobilio
sportinį pasą.
5.2 Automobilių padangos – serijinės gamybos, galimos ir restauruotos. Leidžiama naudoti tik
kelionines turistines padangas. Draudžiamos dygliuotos padangos.
5.3 Ant vairo rato draudžiama tvirtinti įtaisus vairavimui palengvinti.
6. DALYVIAI
6.1 Varžybų dalyviai skirstomi pagal klases:
“Audi Quattro iki 120 kW” Visais ratais varomi Audi automobiliai su Quattro sistema, kurių
galią siekia iki 120 kW.
“Audi Quattro nuo 121 kW” Visais ratais varomi Audi automobiliai su Quattro sistema, kurių
galią prasideda nuo 121 kW.
“Moterų” Merginos ir moterys, pasirinkusios varžytis atskiroje klasėje.
“Svečių” Visos transport priemonės nepatenkančios į aukščiau nurodytas klases

6.2 Dalyviui leidžiama startuoti tik dvejose automobilių klasėse arba ne daugiau nei du kartus.

7. VARŽYBŲ VYKDYMAS
7.1 Kiekvienam varžybų dalyviui skiriami du važiavimai.

7.2 Dalyvis turi startuoti pagal organizatoriaus nustatytą starto tvarką (laiką). Starto tvarka
skelbiama varžybų vietoje. Startas kitu laiku gali būti baudžiamas šalinimu iš varžybų
organizatorių sprendimu.
7.3 Trasos schema bus publikuojama varžybų vietoje, skelbimų lentoje.
7.4 Už trasos ribų greitis ribojamas iki 20 km/val. Nepaisant apribojimų dalyvis organizatoriaus
sprendimu gali būti diskvalifikuojamas.
7.5 Priešstartinėje zonoje draudžiamas važiavimas didesniu nei 5 km/val. greičiu, padangų
bandymai, apsisukimai naudojant rankinį stabdį ir kiti manevrai, galintys sukelti pavojų
dalyviams, žiūrovams ir infrastruktūrai.
7.6 Varžybų metu automobilyje leidžiama būti tik vairuotojui arba vairuotojui ir keleiviui su
šalmu.
8. BAUDOS, PROTESTAI, APELIACIJOS
8.1 Varžybose stovelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis
(b.s.); “bazės” neįvykdymas finiše – 5 b.s.; važiavimas ne pagal schemą traktuojamas kaip
trasos nevykdymas.
8.2 Viršijamas organizatoriaus papildomuose nuostatuose paskelbtas greitis iki starto vietos ir po
finišo bauda teisėjų sprendimu; sąmoningas „bazės“ nevykdymas – šalinimas iš varžybų.
8.3 Sportininko nesportiškas elgesys baudžiamas varžybų organizatorių sprendimu.
8.4 Fakto teisėjų veiksmams protestai ir apeliacijos nepriimami.

9. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
9.1 Varžybų įskaitoje laimi greičiausiai įvaikęs trasą. Imamas vienas geriausias laikas.
9.2 Esant lygiems rezultatams, prioritetas teikiamas dalyviams, pasiekusiems geresnius rezultatus
vėlesniame važiavime.
10. APDOVANOJIMAI
10.1 Varžybų apdovanojimai įvyks 2017.02.04 ne vėliau kaip viena valanda po paskutinio
dalyvio finišo.
10.2 Dalyviai, asmeninėje įskaitoje užėmę I-III vietas automobilių klasėse apdovanojami
medaliais/taurėmis ir diplomais taip pat rėmėjų įsteigtais prizais.
11. RENGINIO ORGANIZATORIAI NUOSTATUS GALI KEISTI BE ATSKIRO
ĮSPĖJIMO.
Audi klubo prezidentas

Žilvinas Jukna

