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„RALLY ŽEMAITIJA 2020“ skirtas šio ralio organizatoriui  

Tomui Savickui atminti (1969-2019) 

 
Šiemet ralio fiestos Kelmėje pradžia 

žymi liūdną sukaktį – lygiai prieš metus 
Lietuvos automobilių sporto 
bendruomenę sukrėtė žinia apie netikėtai 
amžinybėn iškeliavusį pagrindinį „Rally 
Žemaitija“ strategą Tomą Savicką.  

 
Paradoksalu, tačiau būtent mirties 

akivaizdoje dažniausiai kalbame apie 
nemirtingumą. Ir kuo ilgiau ši mintis 
audžiama, tuo paprastesnis nemirtingumo 
receptas susidėlioja. Tiesiog kuo daugiau 
širdies atiduoti kasdieniams darbams ir 
tave supantiems žmonėms, tuo platesnės 
šypsenos jų veidus nušviečia vos 
paminėjus save dosniai aplinkiniams dalijusio vardą. Tomui tai pavyko. Į Kelmę atsivežęs solidų ralio piloto 
bagažą jis lenktynių virusu užkrėtė daugybę savo bičiulių ir draugų. Tomo dėka Žemaitijos pakraštyje 
snūduriuojantis miestelis tapo vienu svarbiausių visos šalies ralio centrų, į kurį treniruotis ar testuoti 
technikos atvyksta ryškiausios automobilių sporto žvaigždės iš visos Europos. „Rally Žemaitija“ kelis kartų 
priėmė Latvijos bei Baltarusijos ralio čempionatų karavaną, kurių dalyviai į savus kraštus išsivežė pačius 
geriausius įspūdžius. 

 
Dukart – 2015 ir 2017 metais – „Rally Žemaitija“ laimėjęs Janis Vorobjovs pastebėjo, kad varžybų 

organizatoriai, išgirdę kokias nors sportininkų pastabas, ne tik palinkčioja galva, bet kitais metais padaro 
netgi daugiau, nei buvo prašoma. „Tomas Savickas ir jo komanda yra viena priežasčių, dėl kurių iš tiesų 
malonu atvažiuoti į Lietuvą. Žmonės labai daug ir nuoširdžiai dirba, kad sportininkai galėtų visą dėmesį skirti 
lenktynėms, o ne papildomų problemų sprendimui. Tai, kaip kiekvienais tobulėja „Rally Žemaitija“, galima 
rodyti pavyzdžiu“, – kalbėjo Latvijos ralio legenda. 

 
„Kai su šeima persikraustėm gyventi į Kelmę, čia realiai per metus vykdavo viso labo du renginiai, 

kurių metu miestelėnai pasipuošdavo išeiginiais drabužiais ir išeidavo pasižmonėti: rugpjūčio viduryje 
traukos centru tapdavo Kražių parapijoje rengiami Šv. Roko, stebuklingojo ligonių globėjo, atlaidai. Paskutinį 
gegužės šeštadienį nuo 1980 metų mūsų mieste rengiama Liaudies meno šventė, kurios metu gatvės virsta 

tautodailininkų dirbinių muge ir 
senųjų amatų demonstracijų 
aikštele. Kad ir kaip būtų gražu 
žiūrėti į vilnonius siūlus verpiančias 
močiutes ar klausytis kaimo kapelų, 
visgi veiksmo pasirodė mažoka. Dėl 
šios priežasties su žmona Ingrida 
ėmėmės „Žemaitijos ralio" reikalų. 
Būtų nesąžininga sakyti, kad per porą 
pastarųjų metų viską išmokome ir 
išvengiame smulkių klaidų, tačiau 
Dievas mato, pasiutusiai 
stengiamės", –  prieš keletą metų 
kalbėdamas su žurnalistais atviravo 
T. Savickas. 
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19 metų (1995 – 2013 m.) T. Savickas atidavė automobilių sportui ir tikrai nebuvo ralio statistas.  Tomas 

net 10 kartų tapo Lietuvos autoralio čempionu savo klasėje, laimėjo daugybę etapų ir pelnė sporto meistro 
vardą. 2004 metais įkūrė sporto klubą „Kelmės ASK“, tapo pagrindiniu „Rally Žemaitija“ organizatoriumi  ir 
automobilių sporto teisėju, nuo 2014-ųju dirbusiu beveik visose mūsų šalyje vykusiose automobilių sporto 
varžybose, 2018 metais jam buvo suteikta nacionalinė kategorija. 

 

 
 
Šiemet pagrindine „Rally Žemaitija 2020“ organizatorių komandos ašimi tapo Tomo žmona Ingrida. 

„Rally Žemaitija“ – Tomo vaikas, kurį kartu auginome, mokėmės ir puoselėjom. Šįkart viską teks daryti 
patiems ir tarsi iš naujo eiti į pirmą klasę. Jei daryčiau tai viena, greičiausiai nepavyktų, kad ir kaip nuoširdžiai 
stengčiausi visų neapvilti. Laimei turiu didžiausią Tomo palikimą – fantastišką draugų ir bendraminčių 
komandą, su kuria visus metus dėliojome „Rally Žemaitija“ mozaiką. Tomo dėka mes visi esame tarsi viena 
ralio šeima, turinti tas pačias vertybes ir tokį patį norą švęsti gyvenimą. Kaip tik todėl neabejoju, kad mums 
viskas pavyks“, – šypsosi Ingrida Savickienė. 
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I. „RALLY ŽEMAITIJA“ ISTORIJA 
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II. “RALLY ŽEMAITIJA 2020” PRISTATYMAS 

 

Tradicinė vasaros ralio fiesta “Rally Žemaitija 2020”, turėjusi įvykti šių metų birželio 5-6 dienomis, 

kviečia visus automobilių sporto entuziastus į atvykti į Kelmę liepos 10-11 dienomis. Situacija dėl 

koronaviruso pandemijos šiemet pakoregavo ne tik varžybų datą, bet ir formatą. Deja, kaip buvo numatyta, 

neįvyks bendras Lietuvos ir Lenkijos ralio čempionatų etapas, tačiau ralio automobilių parke pamatysime 

Lietuvos ir Latvijos ralio sprinto čempionatų dalyvių automobilius, be to, kaip ir kasmet, tikimės sulaukti 

ralio svečių iš kaimyninių užsienio šalių.  

Viena svarbiausių naujovių yra tai, kad dėl “Rally Žemaitija 2020” trofėjų šiemet bus varžomasi trijose 

įskaitose: MAXI, MIDI ir MINI. Ilgiausios – MAXI įskaitos dalyviai turės įveikti septynis skirtingus greičio 

ruožus (šešis iš jų po du kartus), kurių bendras ilgis – 104 km. MIDI įskaitoje dalyvaujantys ekipažai visus 

šiuos greičio ruožus pravažiuos po vieną kartą, o jų kilometražas bus apie 56 km. Trumpiausioje distancijoje 

varžysis MINI įskaitos dalyviai. Jiems reiks įveikti tik keturis skirtingus greičio ruožus (du iš jų po 2 kartus), 

kurių bendras ilgis – 18,5 km. Du iš šių ruožų važiuos ir kitų ralio įskaitų ekipažai, o du ruožai bus skirti tik 

MINI įskaitos dalyviams. Šioje įskaitoje bus galima varžytis ir automobiliais, kuriuose nesumontuoti saugos 

lankai. Visų “Rally Žemaitija 2020” įskaitų dalyviai dar bus skirstomi į AWD ir 2WD klasifikacijas. 

Lyginant su praėjusiais metais, pasikeitė ralio formatas. Siekant išvengti žmonių masinio susibūrimo 

vietų, nebus vykdomas pernai daug ralio fanų pritraukęs miesto greičio ruožas. Pirmoji ralio diena šiemet 

apsiribos sportininkų susipažinimu su varžybų trasa ir testiniu greičio ruožu, kuriam organizatoriai parinko 

visiškai naują trasą. Ralio štabas sugrįžta į nuolatinę vietą – Kelmės Kultūros centrą, o padidintas Serviso 

parkas įsikurs taip pat tradicinėje vietoje – Vytauto Didžiojo gatvėje, miesto centre. Beje, šiemet veikla 

servise prasidės jau nuo penktadienio popietės, nes čia apsilankys pas mechanikus bandomąjį “Test” ruožą 

važiuojantys ekipažai. Visi, pageidaujantys išbandyti savo bolidus Test ruože prieš ralio startą, galės tai 

padaryti nuo 18:00 iki 21:00 val. visiškai šalia Kelmės.  

Antrąją ralio dieną “Rally Žemaitija 2020“ MAXI įskaitos dalyviai turės įveikti 13 greičio ruožų, 

MIDI – septynis, o trumpiausią distanciją važiuojantys MINI įskaitos ekipažai – šešis. Visų greičio ruožų 

danga – žvyras, išskyrus vieną ruožą MINI įskaitos dalyviams, kuris bus ant asfalto dangos.  

Ralio žiūrovams, deja, nebus tradiciškai numatytų žiūrovų zonų, kadangi būtų neįmanoma išvengti 

didelės žiūrovų koncentracijos vienoje vietoje ir laikytis saugių atstumų. Ralio Gide 2 bus nurodytos tik 

organizatorių rekomenduojamos ralio stebėjimo vietos. Dėl šių priežasčių šiemet renginys bus nemokamas. 

 

Šeštadienis, 2020-07-11, antroji ralio diena prasidės 8:30 val.  dviem pasikartojančiais greičio ruožais.  

GR 1/3 –  tradicinis ankstesnių metų greičio ruožas, ilgis 11,74 km , starto vieta - asfaltas. 

GR 2/4 – sutrumpintas praėjusių metų greičio ruožas reversine kryptimi, ilgis 7,10 km, starto vieta – žvyras. 

Po GR 4 pilnas bus regrupingas pagal GR1 – GR4 rezultatus ir Servisas Kelmėje, po to laukia dar du žvyriniai 

greičio ruožai, abu važiuojami po 2 kartus, ir viena vienąkart važiuojama trasa. Nuo šio momento prie ralio 

karavano prisijungs ir MINI įskaitos ekipažai. 

GR 5/8 – visiškai naujas greičio ruožas, ilgis 5,71 km , starto vieta - asfaltas. 

GR 6/9 –  tradicinis ankstesnių metų sutrumpintas greičio ruožas, ilgis 6,82 km , starto vieta - žvyras. 

GR7 – dalinai naujas greičio ruožas, ilgis 3,23 km, starto vieta - žvyras. Šį ruožą MINI įskaitos dalyviai 

važiuos du kartus, o visi kiti ralio ekipažai tik vienąkart. 

MINI įskaitoje dalyvaujantys ekipažai šioje ralio sekcijoje turės įveikti ir asfaltinę greituminio slalomo rungtį. 

Po GR 9 bus dar vienas regrupingas pagal GR1 – GR9 rezultatus ir Servisas Kelmėje, bei galimas pakartotinis 

startas po pasitraukimo(Rally 2). Paskutinėje ralio dalyje laukia dar du po 2 kartus važiuojami greičio ruožai. 

GR10/12 – tradicinis, truputį sutrumpintas ankstesnių metų sudėtingas greičio ruožas, ilgis 3,88 km, starto 

vieta - žvyras. MINI įskaitos dalyviai čia važiuos tik vieną kartą. 

GR 11/13 – labai populiarus, sportininkų ir žiūrovų pamėgtas greičio ruožas, tokios konfigūracijos paskutinį 

kartą vykęs prieš keletą metų. Ilgis 14,86 km , starto vieta - asfaltas.  

MINI įskaitos ekipažams šioje ralio sekcijoje numatyta atskira, dukart važiuojama žvyrinė greituminė rungtis. 

Apie 18:30 val. ant finišo podiumo pasirodys MINI įskaitoje dalyvaujantys automobiliai. Maždaug po 

valandos čia išvysime ir visus kitus sėkmingai pasiekusius finišą “Rally Žemaitija 2020” ekipažus. Nuo 

20:30 val. šalia Kelmės kultūros centro prasidės apdovanojimai, o po to, jei bus palanki situacija ir tuo metu 

galiojantys įstatymai dėl apribojimų, visiems skirtas šventinis koncertas.  

 

Laukiame Jūsų Kelmėje liepos 10 – 11 dienomis! 
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III. ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTAI: 
 

Pavadinimas: Kelmės ASK    

Adresas: Statybininkų g. 17, Kelmė 

Kontaktai: Tel.: +370 682 27744 

El. paštas: info@kelmesask.lt, kelmesask@gmail.com   

Interneto svetainė: www.rallyzemaitija.lt 
 

IV. RALIO OFICIALŪS ASMENYS: 
 

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai 

Org. komiteto pirmininkė, Ralio 

direktorė 
Ingrida Savickienė 

+370 682 27744 

kelmesask@gmail.com 

Varžybų vadovas Donatas Liesis +370 614 81141 

Varžybų vadovo pavaduotojas Linas Vitkevičius +370 610 47017 

Techninės komisijos pirmininkas Saulius Stanaitis +370 687 31023 

Vyr. sekretorė Rasa Jakienė +370 686 85146 

Teisėjas ryšiams su dalyviais Tadas Vasiliauskas 
+370 688 22306  

tadasvas@yahoo.com 

Trasos saugumo viršininkas Edvinas Vašteris +370 612 50791 

Serviso parko koordinatorius Kęstutis Kelpša + 370 698 89938 

Spaudos centro vadovas Saulenis Pociūnas 
+370 612 86613  

saulenisp@gmail.com 

 

V. SVARBIOS DATOS IKI RALIO SAVAITĖS 
 

Įvykis Data Laikas Vieta 

Papildomų nuostatų paskelbimas 
2020-06-12 

penktadienis 
15:00 

www.rallyzemaitija.lt, 

www.lasf.lt, 

Paraiškų priėmimo pradžia 

2020-06-12 

penktadienis 
15:00 

www.rallyzemaitija.lt 

elektroninė paraiškos forma 

Administracinės/ techninės komisijų laikų, 

serviso vietų rezervavimo pradžia 

„Test“ ruožo paraiškų priėmimo pradžia 

Komandinių paraiškų priėmimo pradžia 
2020-06-12 

penktadienis 
15:00 

Siųsti el. paštu 

info@kelmesask.lt 

Paraiškų priėmimo pabaiga 

2020-06-29 

pirmadienis 

17:00 

 

www.rallyzemaitija.lt 

elektroninė paraiškos forma 

 

Administracinės/ techninės komisijų laikų, 

serviso vietų rezervavimo pabaiga 

„Test“ ruožo paraiškų priėmimo pabaiga 

Gavus 40 paraiškų, bus stabdoma anksčiau 

Preliminarios starto tvarkos paskelbimas 
2020-07-01 

trečiadienis 
15:00 www.rallyzemaitija.lt  

Paraiškų su padidintu starto mokesčiu 

priėmimo pabaiga 

2020-07-03 

penktadienis 
17:00 

www.rallyzemaitija.lt 

elektroninė paraiškos forma 

 

 

 

mailto:kelmesask@gmail.com
http://www.kelmesask.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/
http://www.lasf.lt/
mailto:info@kelmesask.lt
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VI. RALIO SAVAITĖS PROGRAMA 
 

2020-07-10 (Penktadienis) Vieta 

 

 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

Administracinė komisija, kelio knygų ir GPS 

įrangos išdavimas:  

Test GR dalyvaujantiems ekipažams 

Test GR nedalyvaujantiems ekipažams 

Kelmės kultūros centras, Ralio štabas 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

GPS: 55.6318, 22.9359 

10:00 – 20:00 Susipažinimas su trasa  Trasa, laikantis grafike nurodytų reikalavimų 

12:00 Nulinių ekipažų instruktažas 
Kelmės kultūros centras, Ralio štabas 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

16:30 – 17:30 
Administracinė k-ja ir kelio knygų išdavimas 

Mini ralio dalyviams 

Kelmės kultūros centras, Ralio štabas 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

GPS: 55.6318, 22.9359 

17:00 – 20:00 Susipažinimas su trasa Mini ralio dalyviams Trasa, laikantis grafike nurodytų reikalavimų 

 

14:00 – 17:00 

17:00 – 20:00 

20:00 – 21:00 

Techninis tikrinimas : 

Test GR dalyvaujantiems ekipažams 

Test GR nedalyvaujantiems ekipažams 

Mini ralio ekipažams 

Kelmės sporto centras,  

J. Janonio g. 11F, Kelmė 

GPS: 55.6300, 22.9195  

17:00 Atidaromas Serviso parkas 
Vytauto Didžiojo g., Kelmė  

Įvažiavimo GPS: 55.6339, 22.9415 

18:00 – 21:00 Testinis GR  Šalia Kelmės 

20:30 Komandinių paraiškų priėmimo pabaiga  Kelmės kultūros centras, Ralio štabas 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 21:15 1-as SKK posėdis 

21:45 Starto tvarkos paskelbimas 

Kelmės kultūros centras, Ralio štabas 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

www.rallyzemaitija.lt 

2020-07-11 (Šeštadienis) Vieta 

 

7:30 – 8:15 

11:30 – 12:00 

Automobilių pastatymas į priešstartinę zoną: 

MAXI ir MIDI įskaitų ekipažams 

MINI įskaitos ekipažams 

Vytauto Didžiojo g., Kelmė  

Įvažiavimo GPS: 55.6304, 22.9323 

8:30 (12:30) Ralio startas (Mini ralio) LK 0, Vytauto Didžiojo g., Kelmė 

19:30 (18:30) Ralio finišas (Mini ralio) LK 13A, Vytauto Didžiojo g., Kelmė 

20:00 2-as SKK posėdis 
Kelmės kultūros centras, Ralio štabas 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

20:15 Preliminarių rezultatų paskelbimas  

Kelmės kultūros centras, Ralio štabas 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

www.rallyzemaitija.lt 

20:30 Mini ralio apdovanojimai 
Šalia Kelmės kultūros centro, 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

20:55 Oficialių rezultatų paskelbimas 

Kelmės kultūros centras, Ralio štabas 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

www.rallyzemaitija.lt 

21:00 Apdovanojimai, šventinė programa 
Šalia Kelmės kultūros centro, 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

                                                

 

                                           

 

http://www.rallyzemaitija.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/
http://www.rallyzemaitija.lt/
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VII. INFRASTRUKTŪRA 
 

Struktūriniai 

elementai 
Vieta Aprašymas 

VIP    

zona 

Maiti-

nimas 
WC 

Ralio štabas 

Kelmės kultūros centras, 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

GPS: 55.6318, 22.9359 

Atskiros patalpos: 

Ralio valdymo centras, 

Komisarai, Sekretoriatas, 

PRESS centras, VIP patalpa 

+ + + 

Serviso parkas 
Vytauto Didžiojo gatvė Kelmės 

centre 

Bendras plotas 3600 m2 .  

Plotis 10 m, ilgis 360 m  
+ + 

Techninė komisija, 

nusikrovimo vieta, 

treilerių parkingas 

Kelmės sporto centro aikštė, J. 

Janonio g. 11F; 

GPS: 55.6300 22.9195 

Aikštės plotas 2600 m2   

Plotis 20 m, ilgis 130 m    
+ 

Uždaras parkas 
Vytauto Didžiojo gatvė Kelmės 

centre, šalia serviso parko 

Bendras plotas 1800 m2 .  

Plotis 10 m, ilgis 180 m    

Kuro zona Vytauto Didžiojo gatvė 
Prie išvažiavimo iš serviso 

parko    

Nuotolinė kuro 

zona 

Kražiai, M.Valančiaus g. 

GPS: 55.6040, 22.6898 

Kražių seniūnijos aikštė,  

(po GR2, GR6 ir po GR11)  
+ + 

Žiūrovų zonos nenumatytos 
Siekiant išvengti didelės 

žmonių koncentracijos    

Apdovanojimų 

ceremonija ir 

šventinė programa 

Prie Kelmės kultūros centro, 

Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė 

Ralio finišo vietoje, 

priklausomai nuo tuo metu 

galiojančių įstatymų dėl 

apribojimų 

+ + + 

 

 

VIII. LOGISTIKA 
 

Atstumas, matuojant nuo nurodytos vietos: Atstumas iki Ralio štabo 

Serviso parkas 0-350 m 

Techninė komisija, nusikrovimo vieta, treilerių parkingas 920 m 

Uždaras parkas 100 m 

Kuro zona 100 m 

Apdovanojimų ceremonija ir šventinė programa 0 

Nuotolinė kuro zona 18 km 

Vilniaus oro uostas 211 km 

Kauno oro uostas 125 km 

Palangos oro uostas 158 km 

Rygos oro uostas 178 km 

Tolimiausias greičio ruožas 30 km 

 

IX. DALYVIAI, PARAIŠKOS, ĮSKAITOS 
 

 „Rally Žemaitija 2020“ gali dalyvauti I-ieji ir II-ieji vairuotojai, turintys galiojančias LASF išduotas DJ, D 

kategorijos licencijas arba kitos šalies ASF išduotas analogiškas licencijas. Asmernys, neturintys 18 metų,  

gali dalyvauti tik LASF Ralio komiteto protokoliniu sprendimu. Viešuose keliuose, neuždarytuose bendram 

eismui, automobilį vairuojantis ekipažo narys privalo turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

LARČ ir LARSČ dalyviai privalo pateikti LASF „Čempionato dalyvio paraišką“.  
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Pildoma elektroninė paraiškos forma, publikuojama www.rallyzemaitija.lt. Paraiška laikoma priimta, kai 

sumokamas starto mokestis, ir gaunamas Organizatoriaus patvirtinimas.  

LARČ etapo įskaitose leidžiama dalyvauti automobiliais, atitinkančiais 2020 m. LARČ Reglamento 4.1 – 

4.2 str. reikalavimus. Automobiliai  skirstomi į įskaitas pagal 2020 m. LARČ Reglamento 5.1.1 - 5.1.2 str.  

LARSČ etapo įskaitose leidžiama dalyvauti automobiliais, atitinkančiais 2020 m. LARSČ Reglamento 4.1 

– 4.2 str. reikalavimus. Automobiliai  skirstomi į įskaitas pagal 2020 m. LARSČ Reglamento 5.1.1 - 5.1.2 str.  

Latvijos ralio sprinto čempionato etapo įskaitose leidžiama dalyvauti automobiliais, atitinkančiais 2020 

m. LRSČ Reglamento 4.1 – 4.2 str. reikalavimus. Automobiliai  skirstomi į įskaitas pagal 2020 m. LRSČ 

Reglamento 1.4 – 1.5 str.  

„Rally Žemaitija 2020“ MAXI ir MIDI įskaitose galima dalyvauti visais aukščiau išvardintais 

automobiliais, atitinkančiais FIA TSK „J“ priedo 2020 metų saugos reikalavimus. „Rally Žemaitija 2020“ 

MINI įskaitoje galima dalyvauti automobiliais, atitinkančiais 2020 metų LASF techninius reikalavimus 

„SGC“ grupės automobiliams. 

Maksimalus bendras dalyvių skaičius - 100 ekipažų. 
 

X. STARTO MOKESČIAI 
 

Startiniai mokesčiai Sumokant iki nurodyto termino 

LARČ 1, 2 ir 3 įskaitos 540 Eur 

LARČ 4 ir 5 įskaitos 420 Eur 

LARČ 6 įskaita 300 Eur 

LARSČ visos įskaitos 250 Eur 

LRSČ visos įskaitos Pagal LRSČ 2020 m. reglamentą 

Tik „Rally Žemaitija 2020“ MAXI įskaita AWD 500 Eur 

Tik „Rally Žemaitija 2020“ MAXI įskaita 2WD 400 Eur 

Tik „Rally Žemaitija 2020“ MIDI įskaita AWD 250 Eur 

Tik „Rally Žemaitija 2020“ MIDI įskaita 2WD 200 Eur 

Tik „Rally Žemaitija 2020“ MINI įskaita AWD ir 2WD 100 Eur 

Bandomojo (Test) ruožo mokestis 100 Eur 
 

Po papildomuose nuostatuose nurodyto termino visi mokesčiai bus didinami 50%.  

*2019 metų Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato (LARSČ) įskaitų ir Junior įskaitos nugalėtojams, 

dalyvaujantiems tik LARČ etape, startinis mokestis 200 EUR.  

*2019 metų LMRČ įskaitų nugalėtojams, dalyvaujantiems tik LARSČ etape, startinis mokestis 125 EUR. 
 

XI. SERVISO PARKAS 
 

Vieta: Vytauto Didžiojo gatvė. nuo M.Valančiaus gatvės iki B.Laucevičiaus gatvės, Kelmė 

Įvažiavimo GPS: nuo 55.6321, 22.9398.  Išvažiavimo GPS:   55.6318, 22.9374. 

Atidaromas: 2020-07-10 (penktadienis)    Laikas:17:00 val. 

Uždaromas: 2020-07-11 (šeštadienis)    Laikas: 20:00 val. 

Paviršiaus danga – asfaltas. 
 

Plotas, skiriamas 1 ekipažui: Serviso vietas skirsto Organizatorius, atsižvelgdamas į el.paraiškos 

formoje pateiktą informaciją. Nemokamai suteikiamas serviso vietos plotas: MAXI įskaitų ekipažams iki 60 

kv.m,  MIDI įskaitų ekipažams - iki 50 kv.m, MINI įskaitų ekipažams - iki 40 kv.m. 

 Ekipažai, sumokėję papildomą mokestį, gali rezervuoti didesnio ploto vietas, nurodytas papildomų 

nuostatų priede „Serviso parko vietų išdėstymas“, kuris skelbiamas www.rallyzemaitija.lt nuo 2020-06-12 

(penktadienis). Vietų rezervavimas baigiasi 2020-06-29 (pirmadienis) 17:00 val. Po šio termino organizatorius 

paskirs vietas savo sprendimu. 

Serviso parko infrastruktūra:   

 Galimybė pasirinkti serviso zonos plotą:   yra  

 Galimybė įsigyti karšto maisto:   yra  

 Galimybė kabinti tentus ir reklaminę medžiagą:  yra  (suderinus su Organizatoriumi) 

http://www.rallyzemaitija.lt/
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 Tualetai:    yra  

 Nemokamas Wi‐Fi:    nėra  

 Elektros prisijungimas:    nėra 

Serviso reikalavimai. Ralio metu sportinių automobilių servisas leidžiamas tik serviso parke, laikantis „T-

2020“ 48-50 str. reikalavimų. Kuro papildymas leidžiamas tik kelio knygoje nurodytose kuro užpylimo  

zonose, laikantis „T-2020“ 58.1-58.2 str. reikalavimų. Į serviso parką bus įleidžiamas tik vienas ekipažą 

aptarnaujantis serviso automobilis be priekabos. Ant serviso automobilio priekinio stiklo privalo būti 

priklijuotas Organizatoriaus išduotas lipdukas. Susipažinimo ir komandų atstovų automobiliai į serviso parką 

neįleidžiami. Priekabas prašome palikti Organizatoriaus nurodytoje vietoje. 

Serviso parke draudžiama plauti automobilių dalių ir agregatus, naudojančius technines alyvas (variklius, 

pavarų dėžes, reduktorius ir pan.) Sportinių automobilių aptarnavimo vietose privalo būti patiestas ne 

mažesnis kaip 4x4 m vandeniui atsparus paklotas. Kuro užpylimo zonoje po bako užpylimo anga būtina turėti 

talpas išsiliejusiems degalams surinkti. Naudojant pompas kuro užpylime, žarnų galuose privalo būti įrengti 

apsauginiai kranai arba vožtuvai. 
 

 XII. PADANGOS 
 

Susipažinimo su trasa metu leidžiama naudoti tik ES sertifikuotas, važiavimui viešaisiais keliais Lietuvos 

Respublikoje vasaros sezono metu skirtas padangas, atitinkančias LR KET reikalavimus, ir turinčias ES 

standartą atitinkančius žymėjimus (ženkliukas „E“ su homologacijos šalies kodu, pvz; E2, E4 ir t.t.)  

Varžybų metu MAXI ir MIDI iskaitų ekipažams leidžiama naudoti tik žvyrinei dangai skirtas sportinės 

paskirties padangas. MINI iskaitų ekipažams neleidžiama naudoti automobilių lenktynėms skirtų padangų, o 

restauruotoms sportinio tipo protektoriaus (draudžiamos padangos su žymomis „for competition use/purposes 

only“). Draudžiamas bet koks padangų modifikavimas mechaniniu ar cheminiu būdu.. 

LARČ įskaitose dalyvaujantys ekipažai privalo naudoti tik 2020 m. LARČ Reglamento Priede Nr.13 

(„LARČ naudojamos padangos“) nustatytas padangas. LARČ etape padangų skaičius ribojamas iki 10 vnt. 

LRSČ etape dalyvaujantys ekipažai privalo naudoti 2020 m. LRSČ Reglamento 5.2 str. nurodytas 

padangas. 
 

XIII. KURAS  
 

Leidžiama naudoti komercinį mažmeninėje prekyboje parduodamą E85 kurą (bioetanolį). Sportiniai 

automobiliai, naudojantys E85 kurą (bioetanolį), privalo būti pažymėti 160x120 mm lipdukais, kuriuose 

mėlyname fone būtų baltas užrašas E85. Raidės ir skaičių aukštis: 80 mm, storis: 14 mm. Lipdukai turi būti 

klijuojami virš galinių rato arkų abiejose automobilio pusėse. 
 

XIV. SUSIPAŽINIMAS SU TRASA 
 

Susipažinimas su trasa leidžiamas 2020-07-10 (penktadienis) nuo 10:00 iki 20:00 val., laikantis visų 

papildomuose nuostatuose nurodyto grafiko reikalavimų. Su bandomuoju (Test) greičio ruožu susipažinti 

leidžiama tik jame dalyvaujantiems ekipažams.Visus greičio ruožus, įskaitant Test ruožą, leidžiama 

pravažiuoti ne daugiau kaip po 2 kartus. Pasikartojančius greičio ruožus leidžiama pravažiuoti tik kaip vieną 

greičio ruožą.  

Pravažiavimo skaičių ir pažeidimus kontroliuos GPS sekimo sistema. Susipažinimas su trasa leidžiamas tik 

automobiliais, atitinkančiais „T-2020“ 25.1 str. reikalavimus. Kelio knygų išdavimo metu ekipažai  privalo 

nurodyti visus susipažinimui skirtus automobilius. 

Susipažinimo su trasa metu privaloma važiuoti nesukeliant pavojaus šalia gyvenantiems žmonėms 

bei laikytis 2020 m. Lietuvos automobilių ralių taisyklių, LARČ reglamento bei jo priedų ir Lietuvos 

Respublikos KET reikalavimų. Primename, kad pagal LR kelių eismo taisykles ne gyvenvietėse, keliuose su 

neasfaltuota danga leidžiama važiuoti ne didesniu nei 70 km/h. Kelio atkarpose, kuriose bus vykdomi greičio 

ruožai, griežtai draudžiamas priešpriešinis ekipažų judėjimas. Leistinas važiavimo greitis gali būti sumažintas 

Organizatoriaus trasoje pastatytais ženklais, kurie bus pažymėti ir kelio knygoje. Antiradarų ir radarų 

detektorių naudojimas yra draudžiamas. 
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XV. GPS SAUGOS IR KONTROLĖS SISTEMA 
 

 Ralio metu kiekvieno ekipažo saugumas bus užtikrinamas GPS saugos ir kontrolės įrenginių pagalba. 

Už saugos ir kontrolės įrangos sumontavimą atsakingas pats ekipažas. Tas pats įrenginys bus naudojamas ir 

susipažinimo su trasa, ir varžybų metu. Sportiniame automobilyje įrenginys turi būti sumontuotas iki 

ralio starto arba, jei ekipažas dalyvauja Test greičio ruože, prieš startuojant jame. 
 

XVI. BANDOMASIS (TEST) RUOŽAS 
 

Bandomasis (Test) ruožas bus vykdomas 2020-07-10 (penktadienis) nuo 18:00 iki 21:00 val. Test 

ruožo ilgis – 1,75 km. Šį ruožą kiekvienam ekipažui leidžiama pravažiuoti  ne daugiau kaip 4 kartus. 

Pageidaujantys dalyvauti bandomajame (Test) ruože privalo tai nurodyti el. paraiškos formoje 

www.rallyzemaitija.lt  ne vėliau kaip iki 2020-05-29 (pirmadienis) 17:00 val. Test ruožo starto mokestis 

100 Eur, sumokant iki papildomuose nuostatuose nurodyto termino. Vėliau mokestis bus didinamas 50 %. 

Maksimalus dalyvių skaičius 40 ekipažų, todėl registracija į Test ruožą gali būti sustabdyta 

anksčiau. Užsiregistravusiems, bet nedalyvavusiems bandomajame (Test) ruože, išskyrus force majeure 

aplinkybes, starto mokestis negrąžinamas.   

Automobiliams, dalyvaujantiems Test ruože, privalo būti atliktas priešstartinis techninis patikrinimas, 

ant automobilių privalo būti užklijuoti Organizatoriaus išduoti starto numeriai, ralio ir reklamos lipdukai, ir 

automobilyje sumontuotas GPS Saugos ir kontrolės įrenginys. 

Test ruožo metu bet koks automobilyje esantis asmuo, atliekantis antrojo vairuotojo pareigas, kuris 

nėra ralio dalyvis, privalo pasirašyti Organizatoriaus pateiktą sutikimo prisiimti atsakomybę formą.Test 

ruožo metu visi automobilyje esantys asmenys privalo dėvėti saugos reikalavimus atitinkančius šalmus, 

rūbus bei kitą saugumo įrangą. 
 

XVII. INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI 
 

Ralio metu veiks spaudos centras: 

Vieta:   Kelmės kultūros centras, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė   GPS: 55.6318, 22.9359 

Data:  2020-07-10 (penktadienis)     Laikas: 16:00 – 22:00 val. 

    2020-07-11 (šeštadienis)   Laikas:  8:00 – 22:00 val. 

Spaudos centre žurnalistams, fotografams ir video operatoriams bus sudarytos galimybės: 

 atsiimti akreditacijas ir lipdukus; 

 pasinaudoti bevielio interneto ryšiu; 

 turėti darbo vietą foto/video/audio bei tekstinės medžiagos apdorojimui. 

Kompiuteriai ir kita įranga žiniasklaidos atstovams nesuteikiami. Akreditacija į ralį nemokama. 
 

Akreditacija bus suteikiama tik pateikusiems išankstines el. akreditacijos formas žiniasklaidos 

atstovams. Užpildytą išankstinę akreditavimo paraišką, publikuojamą tinklalapyje www.rallyzemaitija.lt, 

 ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų poliso kopiją (ne mažesnei kaip 1500 Eur sumai) privaloma 

pateikti el. paštu info@kelmesask.lt iki  2020-07-05 d. (pirmadienis) 17:00 val. Originali pasirašyta 

akreditacijos paraiška ralio organizatoriams pateikiama ralio štabe akreditacijos metu. Visus sprendimus dėl 

akreditacijų suteikimo priima organizatorius.  

MEDIA atstovų akreditacija vyks Ralio štabe, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė (Kelmės 

kultūros centras) 2020-07-10 d. nuo 16:00 iki 22:00 val. ir 2020-07-11 d. nuo 8:00 iki 9:00 val.  

Atsakingas asmuo: Lijana Juškuvienė, mob.tel.  +370 615 17189. 

Akredituotiems žurnalistams, fotografams ir operatoriams bus išduodami akredituoto MIP atstovo 

pažymėjimai, ralio lipdukai ant automobilio, ir bus suteikiama visa pradinė informacija apie ralį. Spaudos 

centro vadovas Saulenis Pociūnas, mob.tel. +370 612 86613. 

Akredituoti asmenys ralio metu gali stebėti, filmuoti, fotografuoti varžybas, tačiau privalo laikytis 

saugumo reikalavimų, nurodytų šio Gido priede nr.6, vykdyti visus teisėtus oficialių asmenų, teisėjų ir 

apsaugos pareigūnų nurodymus bei vilkėti Organizatoriaus išduotas žalios spalvos liemenes su numeriu. 

Pasiimant liemenę privaloma sumokėti 20 EUR piniginį užstatą, kuris bus grąžintas, atiduodant liemenę. 

http://www.kelmesask.lt/
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XVIII. VIEŠBUČIŲ IR APGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS 
 

Apgyvendinimo įstaiga Adresas, kontaktinė informacija 
Miegamos 

vietos 

Atstumas 

nuo ralio 

štabo 

Parkingas 

Kaimo turizmo sodyba 

„Ąžuolų slėnis“ 

Targauskių k., Kukečių sen.,Kelmės r., 

Tel.+370 687 32737, +370 655 69720 
30 vietų 15.4 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

 „5 Sezonas“ 

Rėžalių k., Tytuvėnų seniūnija, 

Kelmės r., Tel. +370 611 16797 
48 vietos 13.1 km + 

 Kaimo turizmo sodyba 

„Miego klinika“ 

Raudsparnės k., Kelmės r.,  

Tel. +370 612 22203 
62 vietos 16.7 km + 

“Užvenčio malūnas” 
Užventis, Kelmės r.,  

Tel.+370 682 14007, +370 682 14008  
50 vietų 27.9 km + 

 Poilsiavietė “Vėžežeris” Koordinatės: 55.7567, 22.9737 24 vietos 17.9 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

„Kukučių sodyba“. 

Kukečių g. 40, Kukečiai, Kelmės r. 

Tel. +370 603 73763 
70 vietų 4.88 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

“Draugų slėnis” 

Paverpenio k., Kukečiai, Kelmės r., 

Tel. +370 694 27836 
50 vietų 3.14 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

"Dranginė" 

Verpenos k., Kelmės r., 

Tel. +370 618 29956, +370 676 48247 
35 vietos 3.23 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

„Karpynė“ 

Karpynės g. 2, Gabšių k. Raseinių r., 

Tel. +370 650 77437, +370 428 70123 

iki 80 

asmenų. 
37.9 km + 

Viešbutis “Šiaulių krašto 

medžiotojų užeiga“ **** 

Dubijos g. 20, Šiauliai. Tel.+370 41 

524 526; Faks.+370 41 524 525 
177 vietos 43.1 km + 

Viešbutis “Šaulys“ **** 
Vasario 16-osios g. 40, Šiauliai  

Tel. +370 41 520 812 
76 vietos 43.3 km + 

Viešbutis „Turnė“ *** 
Rūdės g. 9, Šiauliai,  

Tel.+370 41 500150; +370 698 79513 
50 vietų 43.5 km + 

Viešbutis „Šiauliai“ *** 
Draugystės pr. 25, Šiauliai, Tel. +370 

41 437333; Faks. +370 41 438339 
193 vietos 44.2 km + 

 

Čia nurodytos tik pagrindinės apgyvendinimo įstaigos, esančios iki 45 km atstumu nuo Kelmės, ir 

talpinančios daugiau gyventojų. Atstumai:  Kelmė - Šiauliai 42.9 km, Kelmė - Raseiniai 32.6 km. 

Informacinis centras - VšĮ “Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras”. 

Adresas: Birutės g. 4, LT-86163 Kelmė. Tel. +370 427 61430, Faks. +370 427 61417. 

El. paštas: direktore@kelmevic.lt 
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XIX. KITA NAUDINGA INFORMACIJA 
 

Bendrasis pagalbos telefonas: 112 

Kelmės ligoninė: Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, tel.8-427 69200, priimamasis tel. 8-42769222 

Kelmės raj. policijos komisariatas: Vytauto Didžiojo g. 62, Kelmė, tel. (8-427) 57016 

Greičio apribojimai Lietuvos Respublikoje vasaros metu: 

Miestuose ir gyvenvietėse: 50 km/h, 

Užmiestyje: keliuose su neasfaltuota kelio danga -70 km/h,  

 keliuose su asfaltuota kelio danga - 90 km/h, 

greitkeliuose – 120 km/h, 

automagistralėse – 130 km/h. 

Orų prognozė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba):www.meteo.lt 

Žemėlapiai internete, adresai, vietovardžiai ir kt.:www.maps.lt 

Ralio rezultatai gyvai (internetu bei mobiliąja aplikacija): informacija bus pateikta Ralio Gide 2. 

 

Kita Adresas, kontaktinė informacija 
Atstumas nuo ralio 

štabo 

Degalinės Kelmėje:     

„Agtrotech“,  V. Putvinskio g. 37, Kelmė, 1.65 km 

 „Milda“ V. Putvinskio g. 29, Kelmė,  1.34 km 

„Abromika“ Kęstučio g. 1B, Kelmė,  1.08 km 

Vaistinės Kelmėje:     

Benu vaistinė Nepriklausomybės g. 2, Kelmė 1.31 km 

Eurovaistinė Vytauto Didžiojo g. 80, Kelmė, 0.202 km 

Gintarinė vaistinė Vytauto Didžiojo g. 84A, Kelmė 0.227 km 

Norfos vaistinė  S. Šilingo g. 5, Kelmė 0.612 km 

Vaistinės Kražiuose:     

Gintarinė vaistinė Dariaus ir Girėno g. 35, Kražiai, Kelmės r. 18.3 km 

Taksi paslaugos      

Taksi, K. Juciaus IVV  tel. +370 639 00660   

Maitinimas:     

Valgykla„Vilbėnas“ Vytauto Didžiojo g. 51, Kelmė 0.053 km 

Degalinė„Agrotech“ V. Putvinskio g. 37, Kelmė 1.65 km 

Kavinė-baras “Audit” Vytauto Didžiojo g. 64, Kelmė 0.164 km 

Kavinė “Kelmynė” Dariaus ir Girėno g. 13, Kelmė 0.377 km 

Kavinė “Svetainė” Vytauto Didžiojo g. 80A, Kelmė 0.202 km 

Picerija “Materija” Vytauto Didžiojo g. 49, Kelmė 0.448 km 

Kavinė „Kražita“ M.Valančiaus g. 42, Kražiai 18.5 km 

 

  

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Kelm%25C4%2597s%2Br.%2BPK%2Bmigracijos%2Bposkyris/data%3D!4m2!3m1!1s0x46e5d0c4a231d77b:0x5a9a49712c1b8a45?gl%3DLT%26hl%3Dlt
http://www.maps.lt/
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XX. PRIEDAI 
 

Priedas/ Appendix 1 „Atvykimo nuorodos/ Arrival links“ 
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Priedas/ Appendix 2 „Kelmės miesto planas/ Plan of Kelmė town“ 
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Priedas/ Appendix 3  „Draudžiamų kelių zonos/ Prohibited roads zones“ 

 

 
 

Visiems LARČ, LARSČ ir LRSČ dalyviams, bei visiems kitiems I ir II vairuotojams, 

ketinantiems dalyvauti „ RALLY ŽEMAITIJA - 2020“, griežtai draudžiama būti šiose draudžiamų 

kelių zonose nuo 2020-06-12 (penktadienis) 15:00 val. iki 2020-07-10 (penktadienis) 10:00 val. Apie visus 

užfiksuotus pažeidimus bus informuota SKK ir nacionalinės ASF.  Asmenys, norintys draudžiamu laiku kirsti/ 

būti draudžiamų kelių zonose, privalo apie savo ketinimus informuoti organizatorių ir gauti raštišką leidimą. 

To all LARC, LARSC and LRSC participants, and to all other 1st and 2nd drivers, intending to 

participate "RALLY ZEMAITIJA - 2020", strictly forbidden to be in these forbidden roads zones from 

12-06-2020 (Friday) 15:00 hrs to 04-06-2020 (Friday) 10:00 hrs. Stewards and the National ASN will be 

notified of any detected violations. Persons, wishing to cross / stay on prohibited zones within the forbidden 

time, must inform the Organizer about their intentions and obtain written permission.  
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 Priedas/ Appendix 4  „Maršrutinė kortelė/ Itinerary card“ 

 

LK GR Vieta 
GR         
km 

Be GR         
km 

Viso 
km   

Laiko 
norma  

Vid. 
greitis      

1-as    
MAXI 

1-as      
MIDI 

  

0   Kelmė, Start Podium            08:30 09:20 

Se
kc

ij
a/

 S
ec

ti
o

n
 1

 

1       12,2 12,2 00:17 43,06 08:47 09:37 

  1 A1 11,74     00:03   08:50 09:40 

2       16,04 27,78 00:37 41,77 09:27 10:17 

  2 B1 9,34     00:03   09:30 10:20 

2A   Regroup IN (Kražiai)   10,96 20,3 00:30 40,6 10:00   

2B   Regroup OUT/Refuel       00:10   10:10   

3       7,2 7,2 00:12 36.0 10:22   

  3 A2 11,74     00:03   10:25   

4       16,04 27,78 00:37 41,77 11:02   

  4 B2 9,34     00:03   11:05   

4A   Service IN (Kelmė)   27,77 37,11 00:50 44,53 11:55 11:10 

4B   Service OUT/Regroup IN        00:30   12:25 11:40 

    Viso sekcija 1 42,16 90,21 132,37     34,17% 29,65%   

4C   Regroup OUT NAUJAS  STARTO LAIKAS 13:00 13:45 

Se
kc

ij
a/

 S
e

ct
io

n
 2

 

5       6,8 6,8 00:12 34.0 13:12 13:57 

  5 C1 5,71     00:03   13:15 14:00 

6       7,31 13,02 00:22 35,51 13:37 14:22 

  6 D1 6,82     00:03   13:40 14:25 

6A   Regroup IN (Kražiai)   3,7 10,52 00:15 42,08 13:55   

6B   Regroup OUT/Refuel       00:05   14:00   

7       3,07 3,07 00:12 15,35 14:12 14:52 

  7 E 3,23     00:03   14:15 14:55 

8       8,95 15,77 00:22 43,01 14:37   

  8 C2 5,71     00:03   14:40   

9       7,31 13,02 00:22 35,51 15:02   

  9 D2 6,82     00:03   15:05   

9A   Service IN (Kelmė)   23,18 30 00:40 45.0 15:45 15:35 

9B   Service OUT/Regroup IN        00:30   16:15 16:05 

    Viso sekcija 2 28,29 60,32 88,61     31,92% 28,90%   
9C   Regroup OUT NAUJAS  STARTO LAIKAS 17:00 17:40 

Se
kc

ij
a/

 S
ec

ti
o

n
 3

 
10       23,85 23,85 00:32 44,72 17:32 18:12 

  10 F1 3,88     00:03   17:35 18:15 

11       8,9 12,78 00:22 34,85 17:57 18:37 

  11 G1 14,86     00:03   18:00 18:40 

11A   Regroup IN (Kražiai)   3,24 18,1 00:25 43,44 18:25   

11B   Regroup OUT/Refuel       00:05   18:30   

12       9,9 9,9 00:17 34,94 18:47   

  12 F2 3,88     00:03   18:50   

13       8,9 12,78 00:22 34,85 19:12   

  13 G2 14,86     00:03   19:15   

13A   Kelmė, Finish Podium    21,59 36,45 00:50 43,74 20:05 19:30 

    Viso sekcija 3 33,6 52,53 86,13     39,01% 25,64%   

    Viso ralyje 104,05 203,06 307,11     33,88% 28,53%   
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RALLY ŽEMAITIJA 2020 MINI RALIS 

 

LK GR Vieta 
GR         
km 

Be GR         
km 

Viso 
km   

Laiko 
norma  

Vid. 
greitis      

1-as   
auto 

Kanalas 
Pask.    
auto 

  

0   Kelmė, Start Podium            12:15 00:30 12:45 

Se
kc

ij
a/

 S
ec

ti
o

n
 1

 1       16,25 16,25 00:27 36,11 12:42   00:15 

  1 A1 3,23     00:03   12:45 00:30 13:15 

2       8,97 12,2 00:27 27,11 13:12   00:15 

  2 A2 3,23     00:03   13:15 00:30 13:45 

3       24,2 27,43 00:37 44,48 13:52     

  3 B 2,1     00:03   13:55 00:30 14:25 

3A   Service IN    17,9 20 00:30 40.00 14:25 00:30 14:55 

3B   Service OUT/Regroup IN        00:30   14:55 00:30 15:25 

    Viso sekcija 1 8,56 67,32 75,88       11,28%     

3C   Regroup OUT NAUJAS  STARTO LAIKAS 16:00 00:24 16:24 

Se
kc

ij
a/

 S
ec

ti
o

n
 2

 

4       23,85 23,85 00:37 38,67 16:37   00:15 

  4 C 3,88     00:03   16:40 00:24 17:04 

5       11,26 15,14 00:27 33,64 17:07   00:15 

  5 D1 3,03     00:03   17:10 00:24 17:34 

6       5,3 8,33 00:22 22,72 17:32     

  6 D2 3,03     00:03   17:35 00:24 17:59 

6A   Kelmė, Finish Podium    20,28 20,28 00:35 34,75 18:10 00:20 18:30 

    Viso sekcija 2 9,94 60,69 67,6       14,70%     

    Viso ralyje 18,5 128,01 143,48       12,90%     

 

GR B - asfaltas, visi kiti GR - žvyras. SS B - asphalt, all other SS - gravel. 
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Priedas/ Appendix 5 „Saugumo reikalavimai/ Safety requirements“ 

 

SAUGUMO REIKALAVIMAI 

 

1. Dirbdami lenktynių metu privalote būti ypač atsargūs. Tik nuo Jūsų pačių priklauso Jūsų saugumas – tai 

galioja viso renginio metu: trasoje, serviso zonose ir t.t. 
 

2. Jūs privalote besąlygiškai paklusti saugos tarnybų ir varžybų oficialių asmenų reikalavimams. 

Organizatorius turi teisę be įspėjimo anuliuoti akreditaciją ralio metu šių taisyklių pažeidėjams. 
 

3. Varžybų metu privalote dėvėti „PRESS“ liemenes, kurios yra išduodamos tik fotografams ir operatoriams 

akreditacijos metu. Šios liemenės kartu su akreditacijos kortele yra galiojantis leidimas fotografuoti ir filmuoti 

lenktynių metu ne žiūrovų zonos ribose, bet ne toliau nei 2 metrai nuo saugos juostos, ir bet kokiu atveju – tik 

saugiose zonose. Rekomenduojame rinktis pažymėtas „MEDIA“ ženklu vietas. Kiekvienas asmuo, 

savarankiškai įžengęs į pavojingą zoną, pats atsako už savo saugumą, sveikatą ir gyvybę. 
 

4. Darbui pasiimkite tik tuo metu reikalingą aparatūrą. Užfiksuotus foto/video momentus peržiūrėkite tik 

saugioje vietoje už trasos ribų. 
 

5. Niekada neprieikite per daug arti lenktyninių automobilių. Palikite pakankamai vietos techniką 

aptarnaujantiems mechanikams. Atminkite, kad kai kurios dalys gali būti labia įkaitusios. Visada stovėkite 

saugiu atstumu nuo lenktyninio automobilio, nes šis gali netikėtai pajudėti. 
 

6. Būkite ypatingai atsargūs dirbdami šalia trasos ar serviso zonoje. Visuomet stebėkite arti esančią techniką, 

nes nuo lenktyninio automobilio atitrūkusi detalė gali sužeisti. 
 

7. Fotografavimo ar filmavimo poziciją užsiimkite iš anksto – dar prieš greičio ruožo startą. 
 

8. Bet koks išėjimas į trasą lenktynių metu ar ėjimas/bėgimas skersai kelio yra griežtai draudžiamas (išskyrus 

organizatoriaus nurodytas perėjas, gavus leidimą iš saugos darbuotojo, atsakingo už perėją). 
 

9. Niekada nestovėkite arti greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių, evakuacijos, teisėjų automobilių. 

Atsitikus nelaimei trasoje, šie automobiliai pajudės labia greitai ir be jokio išankstinio perspėjimo. 

10. Starto ar mechanikų zonoje būkite tik tiek laiko, kiek reikia atlikti Jūsų tiesioginį darbą. 

 

SAFETY REQUIREMENTS 

 

1. By working during the race you must be especially careful, because only from your own depends your 

security. It is valid all during over rally time: in the racetrack, service parks, etc. 

2. You must unconditionally obey of the safety marshals and of the official persons claims. The Organizer has 

the right without notice cancel the rally accreditation for violators of this rules. 

3. During the race you have to wear "PRESS" vests, which are issuing only for the photographers and 

cameramen during accreditation. These vests and accreditation card is valid permission to take photos and 

record videos during rally time outside from the boundaries of Spectators zone, but not more than 2 meters 

away from the safety tape, and in any case - just in a safe place. We recommend a symbol "Media" marked 

areas. Every person who entered into the danger zone, is responsible for his own safety, health and life. 

4. Take with himself only the currently necessary equipment. Recorded photo/ video moments review only in 

a safe place outside the race track. 

5. Do not stay too close to the race cars. Leave enough space for service personnel. Keep in mind that some 

parts of the car may be very hot. Always keep a safe distance from the race cars, because the car can suddenly 

and unexpectedly move from the place. 

6. Be especially careful when working near the race track or in service parks. Always watch out for the nearby 

vehicles, because from racing car seceded part may injure. 

7. Filming and shooting locations must be select in advance, until the start of the special stage. 

8. Any exit to the race track during the rally or walking across the road is strictly prohibited (except the 

Organizer’s provided catwalks, with security guard, which responsible for the crossing, permission). 

 9. Never stand near an ambulance, fire brigades, evacuation, marshals cars. In case of emergency, these 

vehicles will move very quickly and without any prior notice. 

10. In the start or service zones please be only for a time, for as long as necessary to perform your job. 


