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1. Orientacinio - pramoginio “Damų Rally 2020" II etapas, toliau vadinamas renginiu, vykdomas
laikantis Orientacinio - pramoginio “Damų Rally 2020" bendrųjų nuostatų, šių papildomų nuostatų ir
organizatoriaus išleistų numeruotų biuletenių.
2. Organizatoriaus adresas ir kontaktinė informacija, teisėjai. Renginį organizuoja ir praveda
Kelmės ASK. Varžyboms teisėjauja Kelmės ASK ir JAK-MMT teisėjai.
Organizatoriaus:
Pavadinimas: Kelmės ASK
Adresas: Statybininkų g. 17, Kelmė
Kontaktai informacijai iki renginio pradžios tel.: +370 682 27744 Ingrida; +370 618 76683 Reneta
El. paštas: info@damurally.lt
Tinklalapis: http://www.damurally.lt/; www.rallyzemaitija.lt
Varžybų vadovė
Ingrida Savickienė
( +370 682 27744);
Vyr. sekretorė
Reneta Breivienė
( +370 618 76683);
3. Renginio dalyvės, ekipažų sudėtis, automobiliai ir kiti reikalavimai nurodyti Orientacinio pramoginio “Damų Rally 2020" bendruosiuose nuostatuose.
4. Renginio štabas ir oficiali varžybų lenta :
Data: 2020-10-03 (šeštadienis)
Vieta: Zarasų kultūros centras, Vytauto g. 1A, Zarasai
Laikas: 8:00 – 19:00 val.
Koordinatės: 55.7310, 26.2468
Elektroninė varžybų lenta: http://www.damurally.lt
5. Renginio programa:
2020-10-03 (Šeštadienis)

Vieta

Zarasų kultūros centras, Vytauto g. 1A, Zarasai.
Koordinatės: 55.7310, 26.2468
Zarasų kultūros centras, Vytauto g. 1A, Zarasai.
Dalyvių susirinkimas
Koordinatės: 55.7310, 26.2468
LK 1, Aikštė prie Zaraso ežero, Vilniaus g. 73,
1-o automobilio startas
Zarasai. Koordinatės 55.7360, 26.2404
LK 10, Aikštė prie Zaraso ežero, Vilniaus g. 73,
1-o automobilio finišas
Zarasai. Koordinatės 55.7360, 26.2404
Zarasų kultūros centras, Vytauto g. 1A, Zarasai.
Preliminarių rezultatų paskelbimas
Koordinatės: 55.7310, 26.2468
Zarasų kultūros centras, Vytauto g. 1A, Zarasai.
Oficialių rezultatų paskelbimas
Koordinatės: 55.7310, 26.2468

8:00 – 9:15 Dalyvių registracija
9:20 – 9:40
10:00
16:30
18:00
18:45
19:00

Apdovanojimai

Prie Zarasų kultūros centro, Vytauto g. 1A, Zarasai.

6. Dalyvės pildo elektroninę paraiškos formą http://www.damurally.lt
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7. Paraiškų priėmimo pabaiga: 2020-09-25 (Penktadienis) 17:00 2020-09-30 (trečiadienis) 17:00,
tačiau, pasiekus maksimalų ekipažų skaičių, Organizatoriaus sprendimu gali būti sustabdyta anksčiau.
Paraiškų su padidintu starto mokesčiu priėmimo pabaiga: 2020-10-02 (penktadienis) 17:00. Paraiška
laikoma priimta, kai pilnai sumokamas startinis dalyvio mokestis.
8. Maksimalus ekipažų skaičius renginyje - 60.
9. Ekipažo mokestis: Jei sumokamas iki rugsėjo 25 d.
Etapų skaičius / dalyvių skaičius
2 dalyvės
3 dalyvės
4 dalyvės
5 dalyvės
1 pasirinktas etapas
100,00 €
110,00 €
120,00 €
130,00 €
Mokant iš karto už 2 pasirinktus etapus 190,00 €
210,00 €
230,00 €
250,00 €
Jei sumokama po rugsėjo 25 d., III etapo startinis mokestis didinamas 30 proc.
Registracija pavirtinama tik gavus mokestį. Viršijus dalyvių skaičių, pirmenybė teikiama už daugiau
etapų sumokusiam ekipažui.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas:
Asociacija Kelmės ASK
Įmonės kodas:
300029866
Bankas:
AB „Citadele“
Gavėjo a/s:
LT157290000006402723
Swift
INDULT2X
Mokėjimo paskirtis:
įrašyti: Orientacinis - pramoginis „Damų Rally 2020" etapas (-ai)
ir ekipažo pavadinimą.
Ekipažo mokestį galima sumokėti administracinės komisijos metu, tik gavus organizatoriaus sutikimą.
10. Administracinis tikrinimas. Administracinio tikrinimo metu bus tikrinami sekantys dokumentai:
Galiojantis vairuotojos pažymėjimas (ekipažo vairuotojos), vairuosiančios automobilį ne uždarose
trasose, o bendro naudojimo keliuose, automobilio, registruoto renginyje, registracijos dokumentai,
galiojantis TAC dokumentas ir privalomas civilinės atsakomybės draudimas.
Pastaba: Ekipažams atsiuntusiems reikalingus dokumentus elektronine forma, dokumentai,
tikrinami nebus, tačiau ekipažas turi pateikti originalią pasirašytą ir pilnai užpildytą paraišką.
11. Administracinėje komisijoje privalo dalyvauti visos ekipažo narės ir pasirašyti dalyvio sutikimą
dalyvauti šiame renginyje ir vadovautis šiais nuostatais. Kiekviena dalyvė, šiuose nuostatuose numatyta
tvarka dalyvaudama renginyje, patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų
laikytis.
12. Dalyvio paketas, išduodamas administracinės komisijos metu:
Pozicija
Kelio knyga
Startiniai numeriai
Renginio reklamos lipdukų komplektas
Starto numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema
Laiko kortelė
Teisėjas ryšiams su dalyviais (informacija, nuotrauka ir kontaktai)
Išsamus rungčių aprašymas

Kiekis
1
2
1
1
1
1
1

13. Reklama ir renginio automobilio identifikacijos numeriai. Prieš atvykstant į LK1, automobilis turi
būti apklijuotas renginio startiniais numeriais ir organizatoriaus reklama pagal pateiktą schemą. Ekipažas
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atsako už visų identifikavimo ženklų išlikimą (valstybinis numeris, starto numeris, privaloma reklama)
viso renginio metu. Bet kokių taisyklių, liečiančių startinius numerius ir reklamą, nesilaikymas bus
baudžiamas pagal “Damų Rally 2020" bendrųjų nuostatų 49 str.
14. Dalyvių automobilyje varžybų metu turi būti įjungtas mobilusis telefonas, kurio numeris nurodytas
registracijos paraiškoje.

15. Bendra informacija. Nuo 10:00 starto tvarkoje nurodytu laiku visi ralyje dalyvaujantys ekipažai
privalo atvykti į LK1. Ralio metu reikia įveikti automobiliu Kelio knygoje nurodytą maršrutą. Visi
ekipažai privalo važiuoti šiuo maršrutu be jokių nuklydimų nuo pažymėtos trasos. Jeigu sankryža nėra
pažymėta kelio knygoje, visais atvejais reikia važiuoti pagrindiniu keliu. Varžybų metu draudžiama vilkti
ar pervežti besivaržančius automobilius. Važiuojant visu renginio maršrutu turi buti įjungtos artimos
šviesos. lntervalas tarp startuojančių ekipažų - 2 min. Kuro papildymas leidžiamas tik komercinėse
degalinėse, nenukrypstant nuo kelio knygoje nurodyto maršruto.
16. Renginys vyks Aukštaitijos krašto keliais. Tikslus maršrutas ir trasos ilgis bus nurodytas Kelio
knygoje.
Bendras trasos ilgis:
apie 100 km
Papildomų rungčių automobiliu skaičius:
7
Papildomų rungčių be automobilio skaičius:
4
Papildomų rungčių su transporto priemone ilgis:
ne mažiau 10 km
17. Laiko kontrolės (LK) poste ekipažo žymėjimosi laikas laikomas kortelės padavimo momentas
teisėjams, automobilis privalo būti įvažiavęs į posto zoną. Sustojimo laikas kontrolės poste apsiriboja
laiku, reikalingu gauti atžymą. Atsakomybė už laiko atžymos teisingumą kortelėje tenka ekipažui.
18. Atvykimas į visus LK punktus yra skaičiuojamas nuo papildomos rungties starto atžymos.
Maksimalus leidžiamas vėlavimas į vieną LK punktą -15 min. Vėluojantys virš 15 min. ekipažai turi
važiuoti toliau pagal kelio knygą, о už kiekvieną LK atžymos nebuvimą bus skiriama 5 min. laiko bauda.
19. Ро I sekcijos (LK5/5A) bus dalyvių kanalo sutraukimas ir keičiamos laiko kortelės, nuo LK5A
ekipažai startuoja nauju starto laiku. Numatomas naujas starto laikas bus įrašomas į naują laiko kortelę.
20. Ро ralio finišo laiko kortelės bus surenkamos LK10. Šiame poste leidžiamas ankstesnis
atsižymėjimas, netaikant laiko baudos. Dalyvių automobiliai privalo likti uždarame parke iki paskutinio
ekipažo finišo.
21. Rungtys su automobiliu – PR1, PR2, PR4, PR6, PR6A, PR9, PR9A. Automobilis PR starte turi
stovėti su užvestu varikliu, visos ekipažo narės privalo būti užsisegusios saugos diržus. Starto procedūra
vykdoma iš vietos, vėliavos mostu iš apačios į viršų ir/arba balsu skaičiuojant sekundes 5 4 3 2 1
START, trasos įveikimo laikas chronometruojamas. Ekipažas, nesugebėjęs startuoti laike 20 sek. ро
starto komandos davimo, bus baudžiamas 1 minutės laiko bauda. Visų rungčių, išskyrus PR2, finišas
,,ВАZĖ" (automobilio ratų ašys turi būti skirtingose linijos pusėse), o PR2 (tikslus važiavimas teisėjų
nurodytu vidutiniu greičiu) finišas iš eigos. Finišo laikas fiksuojamas priekiniam automobilio bamperiui
kertant finišo liniją. Už kūgelio nuvertimą, dalinį ar pilną išstūmimą iš perimetro, skiriama 5 sekundžių
bauda. Jei trasa įveikta neteisingai ar nepilnai, ekipažui bus skiriama 1,5 blogiausio rezultato plius 10
sekundžių bauda. Važiavimas priešinga kryptimi yra draudžiamas, ir baudžiamas 1,5 blogiausio rezultato
plius 120 sekundžių bauda. Draudžiamas sustojimas tarp finišo ženklo ir STOP ženklo. Prie STOP
ženklo ekipažas privalo sustoti, čia bus įrašomas rungties rezultatas.
22. PR7 – slalomo rungtis su paspirtuku, atlieka pasirinktinai viena ekipažo narė. Startas ir finišas – toje
pačioje vietoje, finišas - ,,ВАZĖ“. Trasos įveikimo laikas chronometruojamas.
23. PR3, PR5 ir PR8 bus pramoginės, grožio, loginio mąstymo, istorinės ar geografinės rungtys.
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Tikslūs šių užduočių atlikimo aprašymai bus pateikti administracinės komisijos metu arba starto vietoje.
24. Išsami informacija apie visas rungtis bus pateikta dalyvių susirinkimo metu.
25. Apie avariją ar pasitraukimą iš varžybų dėl kitų priežasčių nedelsiant būtina pranešti varžybų vadovei
I.Savickienei tel. + 370 682 27744.

26. Laiko kortelės:
SEKCIJA/LK
I / LK 0
I / II LK 5
II / LK10

IŠDAVIMAS
x
x

SURINKIMAS
x
x

27. Oficialių asmenų identifikacija. Postų vyr.teisėjai vilki raudonos, teisėjai vilki geltonos spalvos
liemenę su identifikaciniu tekstu. Vykdant orientacines užduotis, teisėjai gali būti be identifikacinių
ženklų.
28. Baudos:
 Vėlavimas į LK (laiko kontrolės punktą) – už kiekvieną minutę – 10 sek.
 Skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę – 1 min.
 LK atžymos nebuvimas, papildomos rungties neatlikimas - 5 min.
 Papildomose rungtyse po starto signalo ekipažas privalo pajudėti iš starto pozicijos ir ją atlaisvinti
kitam ekipažui per 20 sek. Vėlavimas startuoti ilgiau negu 20 sek., baudžiamas 1 min. laiko bauda.
 Ekipažas, skubantis startuoti, t.y. pajudėjęs anksčiau laiko - falšstartas - baudžiamas 10 sek.
 "Bazės" neįvykdymas - 10 sek.
 Stovelio (kūgelio) nuvertimas / pastūmimas / kliudymas iš vietos - 5 sek.
 Papildomos rungties įveikimas ne pagal schemą (neteisingai ar nepilnai) – 1,5 blogiausio rezultato + 10
baudos sek.
 Važiavimas papildomose rungtyse priešinga kryptimi ir bet kokie sąmoningi pažeidimai - 1 min. už
kiekvieną atvejį. Pasikartojantys veiksmai ( Varžybų vadovo sprendimu) - šalinimas iš renginio.
 Atvažiavimas į bet kurį kontrolės punktą iš kitos pusės nei numatyta kelio knygoje – bauda 1 min.
 Neteisingas atsakymas arba neišspręsta užduotis – atitinkama laiko bauda skiriama, atsižvelgiant į
užduoties sudėtingumą (baudos laikas bus pažymėtas prie kiekvienos rungties išsamaus aprašymo).
 Už teisėjų nurodymų nevykdymą, ekipažų netoleruotiną elgesį (tyčinis trukdymas kitoms dalyvėms
trasoje ir kt.) renginio metu, Varžybų vadovo sprendimu ekipažai gali būti šalinami iš renginio.
29. Apdovanojimai. Bus apdovanojami trys geriausi ekipažai renginio bendroje įskaitoje. Varžybų
prizinių vietų nugalėtojos bus apdovanotos diplomais, taurėmis bei rėmėjų prizais, jei bus tokie įsteigti.
Gali būti įsteigti specialūs prizai už dalyvių įvaizdį, didžiausią (linksmiausią) palaikymo komandą bei
kt. Specialių prizų sąrašas bus paskelbtas oficialioje varžybų lentoje, prieš prasidedant varžyboms.
30. Apdovanojimai vyks 2020-10-03 (Šeštadienis) 20:30 val. prie Zarasų kultūros centro.
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