
       

                      

    

2018 metų „BMA varžybų III etapas“ 

 
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. Organizacija 

1.1. Varžybos vykdomos vadovaujantis organizacijos nuostatais.  

2.  Renginio pavadinimas ir statusas: 

2.1. 2018 metų „BMA varžybų III Etapas. Tai varžybos įtrauktos į 2018 metų „Baltic Motorcyclists Association“ 

kalendorių. 

 

3. Informacija apie renginį 
3.1. Data:2018 06 16 d. 

3.2. 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 

4. Organizatorius 

4.1. Pavadinimas:„Supersportas“ 

Adresas: Beržų g. 2A, Kauno raj., Ringaudai, Lietuva 

Telefonas: +370 611 15982 

Email: supersportasrc@gmail.com 

 

5. Organizatoriaus atstovas ir varžybų informacija 
6. Organizatoriaus atstovas - Vidas Stankevičius  +370 611 15982 

7. Oficiali renginių internet svetainė  www.facebook.com/Supersportas/ ir http://www.nrc.lt/lt/renginiai/36/  

 

8. Varžybų klasės: 

Street-Street, Street-Superbike, C600, C1000, B600, B1000, Supersport*, Superbike* 

*Varžybos bus vykdomos jei susirinks ne mažiau 8  sportininkai  abejose klasėse kartu sudėjus. 

 

9. Startiniai ir registracijos mokesčiai: 
Varžybose gali dalyvauti tik Navas racing club 2018 05 12 d. Treniruočių renginio dalyviai  turintys BMA* 

licenciją bei techninės komisijos patikros teisėjui leidus.   

 

10. Kitos svarbios sąlygos: 

10.1. Organizatoriai pasilieka teisę neleisti dalyvauti motociklininkam dėl netvarkingo motociklo, nederamo 

elgesio, patirties trūkumo ir kitų svarbių priežasčių.  

10.2. Bet kokios video ar foto medžiagos viešinimas be rašytinio organizatoriaus sutikimo griežtai draudžiamas 

10.3. Už šių taisyklių pažeidimą, dalyviams gali būti uždrausta dalyvauti kituose šių metų mūsų organizuojamuose 

renginiuose. 

 

*BMA licencijos mokestis 10 EUR, privaloma išklausyti seminarą apie vėliavų reikšmes bei saugų elgesį trasoje. 

Seminarai  ir žinių patikrinimo testai vykdomi Navas racing club renginių metu, taip pat žiūrėti renginio tvarkaraštį. 
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Varžybų tvarkaraštis 2018 06 16 
Paskelbta 2018 06 01 

renginio tvarkaraštis gali keistis 

 
 

Techninė komisija: 10:00-12:00 

 

14:00-14:40 BMA  Paskaita apie saugų elgesį trasoje ir testas Licencijai įsigyti  (paskaitos ir licencijos kaina 10 

EUR) 

 

Kvalifikacijos ir/ar kvalifikacinių treniruočių tvarkaraštis bus paskelbtas artimiausiu metu. 

 

16:20 Race gate open: Street-Street ir Street – Superbike varžybos (6 laps/ratai)   

16:25 Race gate close / Varžybų vartai uždaromi 

16:30 Race Street-Street ir Street – Race  (2 warmups laps, quick start) 

16:50 Prize giving ceremony / Varžybų apdovanojimai 

 

17:00 Race gate open: C600; C1000; B600, B1000; Supersport; Superbike  (8 laps/ratai) 

17:05 Race gate close /Varžybų vartai uždaromi 

17:10 C600; C1000; B600, B1000 race 8 laps / varžybos 8 ratai  

17:30 Prize giving ceremony /varžybų apdovanojimai 

 

Superbike ir Supersport klasių varžybų laikas gali būti bus paskelbtas vėliau (žr. 8 renginio taisyklių punktą) 

 


