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BRIFINGO MEDŽIAGA

1. COVID-19 REIKALAVIMAI

1.1

1.2

2. LENKTYNIŲ TRASA

2.1 "4 postas" naujoje vietoje.

2.2 Kartingo remontas gali būti atliekamas tik "Remonto zonoje", vieta nurodyta schemoje.

2021

ROTAX MAX CHALLENGE LITHUANIA - SEASON OPENING

BIULETENIS

13/04/2021, 10:00

Varžybos vykdomos vadovaujantis COVID-19: LR Operacijų vadovo „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir 

pratybų organizavimo būtinų sąlygų“ sprendimu. Visų reikalavimų yra privaloma GRIEŽTAI LAIKYTIS. 

Informacija apie sąlygas bus iškabinta informacinėje pranešimų lentoje, ji taip pat yra skelbiama SAM 

tinkalapyje https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/20d310c1404011ebb394e1efb98d3e67/asr . Dalyviai 

nesilaikantys reikalavimų bus ŠALINAMI iš varžybų bei gali būti skiriamos papildomos baudos.

Visi asmenys esantys varžybų teritorijoje (Dalyvių parkas, Uždaras parkas, Serivso zona, Išsirikiavimo zona, 

Remonto zona ir kt.) viso renginio metu privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido 

kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Kaukė neprivaloma jei dalyvis yra su šalmu arba pošalmiu, visais 

kitais atvejais ji yra privaloma.
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STARTO PROCEDŪRA

2.3 Visoms kategorijoms visi startai - "iš eigos", pagal LKST (Lietuvos Kartingo Sporto Taisykles).

2.4 Bus duotas 1 apšilimo ir 1 formavimo ratai. Apšilimo rato ir Formavimo rato/ratų metu Vairuotojai naudoja

pilną trasos konfigūraciją.

2.5

2.6

2.7

2.8 Starto signalas bus duotas su vėliava. LENKTYNIŲ STARTAS - iškeltos "Žalios" vėliavos mostas žemyn.

Jei vėliava lieka iškelta, kartojamas formavimo ratas ir starto pricedūra.

3. BENDRAS SAUGUMAS

3.1 Dalyviai apie situaciją trasoje bus informuojami signalinėmis vėliavomis.

3.2 Geltonos vėliavos zonoje lenkti DRAUDŽIAMA. Lenkti leidžiama nuo žalios vėliavos arba kito teisėjų posto.

3.3 Atsiliekantis ratu vairuotojas privalo saugiai ir kuo greičiau praleisti į priekį kartingą jį lenkiantį ratu . 

Vairuotojas bus įspėtas signaline "Mėlyna" vėliava, tačiau ir nesant "mėlynai" vėliavai  dalyvis privalo

praleisti ratu jį lenkiantį kartingą.

3.4 Visų varžybų metu pašalinė pagalba yra draudžiama. Suteikus pašalinę pagalbą ne "Remonto zonoje"

dalyvis bus pašalintas iš važiavimo parodant jam "juodą vėliavą".

3.5 Kartingas judantis trasa, visuomet turi pirmumą prieš kartingą, kuris išvažiuoja į trasą iš Pit Lane.

BŪKITE ATSARGŪS!

3.6 Kartingas įvažiuojantis į Pit Lane apie savo ketinimą turi pranešti iš anksto iškeldamas ranką į viršų.

3.7

3.8

3.9

LEKTYNIŲ SUSTABDYMAS - RAUDONOS VĖLIAVOS

3.10

3.11

5. PAPILDYMAI

5.1 Brifingo medžiaga gali būti papildyta iki lenktynių pradžios bet kuriuo metu. Tai bus daroma atskiru biuleteniu.

Kai Varžybų Vadovas nuspręs užbaigti pristabdymą, trasos teisėjai rodys nejudamą geltoną vėliavą ir lentelę 

„SLOW“. Tai signalas Vairuotojams, kad sekantį kartą kirtus starto liniją Lenktynės bus atnaujintos. Lenkti Kartą 

draudžiama iki kol Kartas nekirs Starto-Finišo linijos.

Dėl trasos užblokavimo, dėl avarijos arba dėl oro ar kitų pavojingų Vairuotojams sąlygų prireiktų sustabdyti 

Lenktynes arba Treniruotę, Varžybų Vadovas įsakys teisėjų postuose rodyti raudonas vėliavas.

Esant trasoje raudonoms vėliavoms Vairuotojai privalo sulėtėti ir pastoviu greičiu judėti link: Treniruočiu ir 

Kvalifikacijos metu prie Remonto zonos; Lenktyniu metu - prie starto-finišo linijos ar kitą Teisėjų nurodytą 

vietą. Raudonų vėliavų fazėje lenkti kitą Kartą DRAUDŽIAMA!

Norėdamas atgauti savo starto poziciją jis/ji negali važiuoti jokia kita trasa nei naudojama varžybų metu. Starto 

„iš eigos“ atveju, atsilikęs Vairuotojas turės galimybę atgauti savo starto poziciją tik tuomet, jeigu toks jo/jos 

manevras netrukdys kitiems Vairuotojams, bei visais atvejais anksčiau nei kirs raudoną liniją (4 sektorius).

Varžybų Vadovas duos startą kai tik bus visiškai patenkintas rikiuotės formavimu. Draudžiama greitėti, 

išvažiuoti iš tunelio ar kitaip kliūdyti formavimui kol nebus duotas starto signalas.

"Tunelį" trasoje žymi starto vietos sužymėtos starto-finišo tiesiojoje. Važiavimas "tuneliu" laikomas važiavimas 

per sužymėtas starto vietas, t.y. 1, 3, 5-a ir kitose nelyginėse starto pozicijose startuojantys Vairuotojai privalo 

važiuoti dešiniau pažymėtomis starto vietomis, o 2, 4, 6-a ir kitos lyginėse starto pozicijose startuojantys 

Vairuotojai važiuoja kairiau pažymėtomis starto vietomis.

LENTKYNIŲ PRISTABDYMAS - "SLOW"

Kai bus duotas nurodymas pristabdyti Lenktynes, visuose teisėjų postuose bus mojuojamas geltonos vėliavos ir 

rodoma lentelė „SLOW“ (geltona lentelė su juodu užrašu „SLOW“), visą laika kol užsibaigias Lenktynių 

pristabdymas.

Visi lenktyniaujantys Kartai privalo sumažinti greitį ir saugiai išsirikiuoti į eilę už pirmaujančio Karto, o lenkimas 

yra griežtai draudžiamas. Lyderis privalo sumažinti greitį iki saugaus ir tokio, kad visi paskui važiuojantys Kartai 

kuo greičiau galėtų išsirikiuoti paskui jį. Lenkti bus galima tik tuomet, jei Kartas sumažins greitį dėl susidariusių 

rimtų problemų.

BRIFINGO MEDŽIAGA ROTAX MAX CHALLENGE LITHUANIA Page 2 of 3



PRIEDAS

"LR Operacijų vadovo „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų sprendimas“.

GERŲ STARTŲ!

Varžybų  Vadovas

Marius MIKUŠEVIČIUS
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