
       

                      

                   

Trackday + Pretendent varžybos 2016 08 20 
Oficialus nuostatų tekstas yra lietuvių kalba. Kilus ginčams dėl nuostatų interpretavimo, tik tekstas lietuvių kalba 

laikomas oficialiu autentišku tekstu. Nuostatų vertimas į kitas kalbas yra tik informatyvaus pobūdžio ir nėra šių taisyklių 

dalis. 

 

1 Straipsnis – ORGANIZACIJA 
Varţybos vykdomos vadovaujantis FIM Tarptautiniu Sporto Kodeksu ir jo priedais, FIM techniniais reikalavimais, 

LMSF žiedo komisijos nuostatus, techninius reglamentus ir kitus žiedines lenktynes reglamentuojančius dokumentus. 

Varžybų dalyviai privalo būti savo šalies sporto federacijos nariais ir turėti išduotą galiojančią licenciją. 

 

Renginio pavadinimas ir statusas: 
 

2016 metų Pretendent čempionato VI etapas ir laisvųjų treniruočių diena. 

 

Tai oficialios treniruotės ir varžybos įtrauktos į 2016 metų Lietuvos motociklų sporto federacijos sporto varžybų 

kalendorių. 

 

 

2 Straipsnis – INFORMACIJA RENGINĮ 
 

2.1 Trasa 
Adresas: Gaižėnėlių km., Kauno raj. LT- 53455 

Tinklalapis: www.nemunoziedas.lt 

Koordinatės: N54.92475*, E23.70147 

Trasos ilgis :   3350 m. 

Važiavimo kryptis :    prieš laikrodžio rodyklę 

 

2.2. Organizatorius 
Pavadinimas:  „NAVAS Racing Club“ 

Adresas:  Žukausko g. 12-16, Kaunas, Lietuva 

Telefonas:  +37068241982 

Email:  navasracing@gmail.com 

 

2.3. Organizatoriaus atstovas ir lenktynių informacija 
Organizatoriaus atstovas- Linas Navickas   + 370 682 41982, Vidas Stankevičius +370 646 29877 

Oficiali renginių internet svetainė  www.nrc.lt 

 

2.4. Klasės, varžybos ir taškai 
Pretendent 

 

2.5. Startiniai ir registracijos mokesčiai: 
30 EUR – su licencija, mokant iš anksto, ne vėliau 3 d. iki renginio; 

40 EUR – be licencijos, mokant iš anksto, ne vėliau 3 d. iki renginio; 

50 EUR – 3 d. iki renginio ir mažiau, taip pat įskaitant mokant vietoje (registracija būtina). 
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Renginio 2016 08 20 tvarkaraštis 
Patikslintas (2016 08 08 d. 20:00 val.) 

TVARKARAŠTIS GALI BŪTI KEIČIAMAS (pranešama 1 val. iš anksto) 
 
8:00-9:15 Dalyvių registracija ir skirstymas pagal klases. 

8:00-12:00 Techninė komisija  

 

 

09:40-09:55 Instruktažas (elgesys trasoje, vėliavų reikšmės ir t.t.) 

 

10:00-10:18 A grupė/A group 

10:20-10:38 B grupė/B group 

10:40-10:58 C grupė/C group 

 

11:00-11:18 A grupė/A group 

11:20-11:38 B grupė/B group 

11:40-11:58 C grupė/C group 

 

12:00-12:13 Pretendent klasės laisvoji treniruotė / Pretendent free practise  

12:15-12:28 A grupė/A group (Pretendent klasės sportininkai neleidžiami) 

12:30-12:43 B grupė/B group (pretendent klasės sportininkai neleidžiami) 

12:45-12:58 C grupė/C group (pretendent klasės sportininkai neleidžiami) 

 

13:00-13:49 Pietų pertrauka/ Lunch break 

 

13:50-14:05 Pretendent klasės kvalifikacija (dalyvių sąrašas skelbiamas 1 val. iš anksto) 

 

14:10-14:28 A grupė/A group 

14:30-14:48 B grupė/B group 

14:50-15:08 C grupė/C group 

 

15:10-15:28 A grupė/A group 

15:30-15:48 B grupė/B group 

15:50-16:08 C grupė/C group 

 

16:20 Pretendent Race Gate open 

16:25 Pretendent Race gate close 

16:30 Pretendent klasės varžybos 8 ratai (2 apšilimo ratai, quick startas). 

16:50 Pretendent varžybų apdovanojimai 

 

17:00-17:18 A grupė/A group 

17:20-17:38 B grupė/B group 

17:40-17:58 C grupė/C group 

 

18:00-18:18 A grupė/A group 

18:20-18:38 B grupė/B group 

18:40-18:58 C grupė/C group 


