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1. DĖL TAISYKLIŲ 3.2. PUNKTO PAKEITIMO.
2019-04-25 (ketvirtadienis). 2019-04-17 (trečiadienis) 19:00 val. Dalyvių instruktažas-mokymai.
Vieta: PPC „Akropolis“, Ozo g. 25, Vilniuje, „Forum Cinemas“.
2019-04-27 21:30 val. 21:00 val. preliminarių rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimai, vieta:
Lukiškių aikštė, Vilnius.

2. DĖL TAISYKLIŲ 10.4. PUNKTO PAPILDYMO.
GPS įrenginio išdavimas administracinės komisijos metu ir įrenginio naudojimas renginio
metu. Siekiant užtikrinti sklandžią renginio eigą bei nustatyti papildomų rungčių rezultatus,
administracinės komisijos metu ekipažams bus išduodamas GPS įrenginys, kurį kiekvienas ekipažas
privalės naudoti viso renginio metu. Kiekvienas įrenginys turi unikalų serijinį numerį, priskiriamą
kiekvienam ekipažui. Ekipažų geografinė pozicija stebima viso renginio metu. Renginio metu įrenginys
automobilyje
turi
būti
matomoje
vietoje,
kad
teisėjai
galėtų
jį
identifikuoti.
Ekipažai privalo turėti išduotą GPS įrangą automobilyje, atvykstant į LK1. Ekipažams, atvykusiems be GPS
įrenginio, nebus leidžiama startuoti.
Už įrenginį renginio metu materialiai atsakingas ekipažas. Kiekvienas ekipažas už įrenginio išdavimą
administracinės komisijos metu turi pateikti 100 € užstatą. Įrenginys ir užstatas grąžinamas finišavus
renginyje paskutiniame laiko kontrolės punkte LK12 (šalia starto-finišo arkos), pažymėtame kelio knygoje
(2019-04-27 nuo 16:30 val. iki 21.00 val.). Tai galioja tiek finišavusiems ekipažams, tiek ir ekipažams,
pasitraukusiems iš renginio anksčiau laiko. Grąžinus netvarkingą, neveikiantį įrenginį arba negrąžinus jo
iki nurodyto laiko, užstatas negrąžinamas.
3. DĖL TAISYKLIŲ 11.3. PUNKTO PAPILDYMO. Specialiosios rungties starte ekipažas privalo pajudėti iš
starto pozicijos ir ją atlaisvinti kitam ekipažui per 15 sek. nuo nustatyto starto laiko. Ekipažas, vėluojantis
pasitraukti iš starto vietos ilgiau negu 15 sek., gali būti baudžiamas laiko bauda. Ekipažas, skubantis
startuoti, t.y. pajudėjęs anksčiau laiko, baudžiamas 20 sek. Ekipažas, sustojęs specialiosios rungties
vykdymo metu ilgesniam nei 3 sek. laikui yra baudžiamas pagal 11.11 punktą.

4. DĖL TAISYKLIŲ 11.3.2. PUNKTO. Viršijus leidžiamą nuokrypį taikoma 2 sek bauda už kiekvieną 0,1 km/val
ekipažo greičio skirtumą nuo užduoto vidutinio greičio atmetus 11.13.1 punkte nurodytą leidžiamą
nuokrypį.

5. DĖL TAISYKLIŲ 11.11. PUNKTO PATIKSLINIMO. Specialiosios rungties atlikimas ne pagal schemą – laikas
nefiksuojamas, skiriama 2 min. bauda bauda 1 min.

6. DĖL TAISYKLIŲ 11.17. PUNKTO PAPILDYMO. Ekipažas atsakingas už kelio knygą, užduočių lapą ir laiko
fiksavimo kortelę. Nepateikus užduočių lapo ar laiko kortelės teisėjui arba užfiksavus faktą, kad užduočių
lapas ar laiko kortelė yra kitame ekipaže arba pas asmenis, nedalyvaujančius varžybose, tokie ekipažai
teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.

7. DĖL TAISYKLIŲ 11.18. PUNKTO. Neatsižymėjus LK punkte ar nepravažiavus greituminės rungties baudą
ekipažui skiriama varžybų vadovo sprendimu.

8. DĖL TAISYKLIŲ 13.1. PUNKTO PATIKSLINIMO.
Protestai teikiami LK10 arba LK14 LK8 ir/ar LK12 posto teisėjui raštu ne vėliau kaip 30 minučių po
preliminarių rezultatų paskelbimo www.moteruralis.lt. Protestas pateikiamas kartu su 50,00 Eur užstatu,
nurodant protesto esmę, ekipažo start.nr., kurio rezultatą prašoma peržiūrėti, nurodant visas faktines
aplinkybes ir t.t. Užstatas už protestą grąžinamas, patenkinus protestą, nepatenkinus protesto – užstatas
negrąžinamas. Gavus protestą, oficialių rezultatų paskelbimas gali būti nukeltas, nurodant naują oficialių
rezultatų paskelbimo laiką www.moteruralis.lt. Po oficialių rezultatų paskelbimo protestai, prašymai dėl
rezultatų išaiškinimo nepriimami. Į užklausas dėl prašymo išaiškinti rezultatus organizatorius atsako per
20 d.d. nuo prašymo gavimo.
9. DĖL TAISYKLIŲ 13.7. PUNKTO. Teisėjų postų darbo laikas baigiasi praėjus 30 min. nuo paskutinio ekipažo
numatyto atvykimo laiko (išskyrus LK-12 „Finišo podiumas“, kurio darbo laikas baigiasi 21:30).

„Moterų ralio“
Organizatorius
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Stilingiausias ir pavasariškiausias Tavo iššūkis!

