
 

 

 

EOLTO SLALOMO TAURĖ 2018 

REGLAMENTAS 

  

1. BENDRI NUOSTATAI 

1.1. VšĮ „Kauno autoklubas“, remdamasi savo įstatais, organizuoja nelicencijuojamas 2018 metų Eolto 

slalomo taurės daugiaetapes varžybas. Eolto slalomo taurė pravedama vadovaujantis šiuo 

reglamentu bei kiekvieno etapo papildomais nuostatais. 

1.2. Eolto slalomo taurės etapai vykdomi vadovaujantis: 

• Lietuvos automobilių sporto Kodeksu; 

• Bendrosiomis Lietuvos automobilių sporto oficialių varžybų vykdymo sąlygomis;  

2. EOLTO SLALOMO TAURĖS ETAPAI 
2.1. 2018 metais vyks 5 etapai: 

2.1.1. 2018.04.07 – Varėna (Varėnos ASK). 

2.1.2. 2018.04.22 – Jurbarkas (Jurbarko autoklubas). 

2.1.3. 2018.05.12 – Panevėžys (Panevėžys SC-Team). 

2.1.4. 2018.09.15 – Telšiai (UAB „Vairama“). 

2.1.5. 2018.10.13 – Plungė (ASK „Tornada“). 

2.2. Tikslūs Eolto slalomo taurės etapų papildomi nuostatai skelbiami Kauno autoklubo FB paskyroje 
(www.facebook.com/kaunoautoklubas) bei etapo organizatoriaus tinklapyje arba FB paskyroje. 

2.3. Organizatorius pasilieka sau teisę koreguoti ir atšaukti varžybų datą bei vietą, apie pakeitimus 

įspėdami ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki varžybų pradžios.  

 

3. DALYVIAI  
3.1. Eolto slalomo taurėje dalyvauti leidžiama visiems, atitinkantiems šio reglamento ir papildomų 

nuostatų reikalavimus, pareiškusiems norą ir susimokėjusiems organizatoriaus nustatytą dalyvio 

mokestį. Dalyvis gali varžytis ne daugiau kaip dviejose klasėse, jei atitinka tų klasių keliamus 
reikalavimus ir susimoka organizatorių nustatytą mokestį už dalyvavimą kiekvienoje klasėje atskirai.  

3.2. Norintys dalyvauti Eolto slalomo taurės etape privalo pateikti dalyvio paraišką. Asmeninės paraiškos 

dalyvauti Eolto slalomo taurės etape pateikiamos to etapo papildomuose nuostatuose nurodytais 

būdais ir terminais. Nepilnametis kartu su dalyvio paraiška organizatoriui turi pateikti tėvų (globėjų) 

sutikimą (priedas Nr.2) kartu su tėvų (globėjų) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijomis. 

3.3. Kiekvienam dalyviui organizatorius išduos privalomos reklamos lipdukus bei startinius numerius, 
kurie privalo būti tinkamai užklijuoti ant automobilio privalomos reklamos lipdukų schemoje (priedas 

Nr.1) nurodytose vietose. Neįvykdžius šios sąlygos, dalyviui nebus leista startuoti varžybose.  

3.4. Kiekvienas dalyvis, iki varžybų starto (papildomuose nuostatuose nurodytu laiku), privalo 

užsiregistruoti administracinėje komisijoje ir pateikti automobilį techninei komisijai.  

3.5. Organizatorius turi teisę nepriimti dalyvio paraiškos, nenurodydamas priežasties. 

 

4. AUTOMOBILIAI. KLASĖS. PADANGOS  
4.1. Eolto slalomo taurės dalyviai skirstomi į klases: 

4.1.1. Priekiniais varomais ratais (FWD). 
4.1.2. Galiniais varomais ratais (RWD). 
4.1.3. Visais varomais ratais (AWD). 
4.1.4. Jaunimas (vairuotojai, gimę 2001 metais ir jaunesni; su tėvų ar globėjų sutikimu) (J). 
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4.1.5. Moterys (M). 
4.1.6. Laisva – automobiliai, atitinkantys KET, arba turintys LASF išduotą automobilio sportinį 

pasą. 
4.2. Visų klasių dalyvių automobilių padangos privalo atitikti KET reikalavimus.  

 

5. STARTINIAI ĮNAŠAI. ATSAKOMYBĖ  
5.1. Eolto slalomo taurės etapo varžybų startinis įnašas vienam dalyviui vienoje klasėje – 15 €.   

5.2. Organizatorius turi teisę sumažinti startinį įnašą asmeniškai pakviestiems dalyviams arba juos atleisti 
nuo mokesčio.  

5.3. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos patyrė dalyviai treniruočių, susipažinimo su trasa ir 
varžybų metu. Civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taip pat padaryta žala tretiesiems 

asmenims susipažinimo su trasa, treniruočių ir varžybų metu tenka tiesioginiam kaltininkui.  

5.4. Kiekvieno etapo metu prieš varžybas, dalyviai susipažįsta su taisyklėmis bei atsakomybe varžybų 

metu.  

5.5. Už nepilnamečio dalyvio saugumą atsako tėvai ar globėjai. 

 

6. EOLTO slalomo TAURĖS ĮSKAITINIŲ TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS  
6.1. Atskirose automobilių klasėse dalyvių asmeniniai taškai etapo varžybose skaičiuojami sekančiai:  

Vieta  Taškai    

  

  

  

  

  

Vieta  Taškai  

1  25  6  9  

2  21  7  7  

3  17  8  5  

4  14  9  3  

5  11  10 ir sekančios  1  

 

6.2. Eolto slalomo taurės galutinėje įskaitoje, atskirose automobilių klasėse, taškai skaičiuojami 

sumuojant visų etapų taškus.  

6.3. Eolto slalomo taurės dalyviams surinkus vienodai taškų, pirmumas suteikiamas dalyviui, turinčiam 
daugiau I vietų (II vietų, III vietų ir t.t.). Esant vėl vienodai taškų sumai, lemia paskutinio etapo 

rezultatai.  

 

7. SUSIPAŽINIMAS SU TRASA. ĮSKAITINIAI VAŽIAVIMAI  
7.1. Eolto slalomo taurės etapų taisyklės ir programos nurodomi kiekvieno etapo papildomuose 

nuostatuose.  

7.2. Trasų schemas organizatorius paskelbia varžybų dieną ir suteikia galimybę dalyviams, iki varžybų 

starto, susipažinti su trasa.  

7.3. Dalyviai turi startuoti pagal organizatoriaus nustatytą starto tvarką. Klasių startų eiliškumas 

skelbiamas kiekvieno etapo papildomuose nuostatuose. Dalyviai turi startuoti jiems paskirtu grafiku.  

7.4. Kiekvienam dalyviui Eolto slalomo etapo varžybose skiriamų visų ir įskaitinių važiavimų  skaičius 

nurodomas to etapo papildomuose nuostatuose.  

7.5. Susipažinimo su trasa ir įskaitinių važiavimų metu automobilyje gali būti tik vairuotojas, automobilyje 

negali būti keleivių, tačiau Jaunimo klasės dalyvio automobilyje gali važiuoti vienas keleivis, 20 metų 
amžiaus ar vyresnis ir turintis bent 2 metų vairavimo stažą. 

7.6. Organizatorius, atsižvelgdamas į dalyvio gebėjimą vairuoti ar automobilio techninį stovį, turi teisę 

dalyviui neleisti startuoti. 

7.7. Šalmų naudojimą varžybų metu reglamentuoja kiekvieno etapo papildomi nuostatai. 

 



 

 

8. BAUDOS. PROTESTAI. APELIACIJOS  
8.1. Baudos:  

8.1.1. kūgelio vertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 5 baudos sekundėmis (b.s.);  
8.1.2. „gesinimo zonos“ neįvykdymas  +15 b.s.;  
8.1.3. “bazės” neįvykdymas finiše  +10 b.s.;  
8.1.4. važiavimas ne pagal schemą arba jos neįveikimas – skaičiuojamas to važiavimo blogiausias 

rezultatas toje klasėje  +10 b.s.;  
8.2. Bet kokį dalyvio ir/ar jo komandos, apgaulingo arba negarbingo elgesio atvejį nagrinėja varžybų 

vadovas ar komisaras. Varžybų vadovas ar komisaras turi teisę imtis visų priemonių – nuo dalyvio 
pašalinimo iš varžybų iki etapo rezultatų anuliavimo.  

9. APDOVANOJIMAI  
9.1. Eolto slalomo taurės etapo dalyviai, užėmę I-III vietas atskirose klasėse apdovanojami taurėmis bei 

rėmėjų prizais. Klasių nugalėtojai ir prizininkai yra atleidžiami nuo startinio mokesčio sekančiame etape 

(toje pačioje klasėje).  

9.2. Dalyviai, Eolto slalomo taurės galutinėje įskaitoje užėmę I-III vietas atskirose automobilių klasėse 

apdovanojami medaliais ir rėmėjų prizais.  

9.3. Informacija apie apdovanojimus Eolto slalomo taurės etapuose yra pateikiama papildomuose 

nuostatuose.  

9.4. Nugalėtojai ir prizininkai, nedalyvavę apdovanojimo ceremonijoje, netenka teisės į prizus.  

 

 

10. PRIEDAI 
10.1. Priedas Nr.1 – Privalomos reklamos schema. 

10.2. Priedas Nr.2 – Tėvų (globėjų) sutikimas dalyvauti varžybose. 

 

  

  

Paruošta ir patvirtinta: 

 

VšĮ Kauno autoklubas 

Direktorius 

Aleksandras Dainys 


