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2019 M. LIETUVOS CROSS COUNTRY ČEMPIONATO
IR TAURĖS NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Cross Country varžybos vyksta atviroje vietovėje panaudojant natūralų reljefą bei dirbtines
kliūtis trasos formavimui, remiantis Lietuvos motociklų sporto federacijos (toliau - LMSF)
reglamentais.
Cross Country – tai ištvermės varžybos, kurios trunka iki 2 valandų ir kuriose dalyvauja
motociklai bei keturračiai (skirstomi į klases).
Kiekvienos varžybos privalo turėti papildomus nuostatus, kurie turi papildyti Cross Country
pagrindinius nuostatus, jie turi būti patvirtinti LMSF Enduro komisijos paskirto atsakingo asmens
už šią funkciją.
Varžybų papildomi nuostatai turi būti patvirtinti LMSF Enduro komisijos atstovo ne vėliau kaip 2
savaitės iki varžybų datos.
Enduro disciplinos - tai Cross Country, Enduro, Enduro sprint varžybos.
2. MOTOCIKLŲ KLASĖS IR DALYVIAI

2.1.

Lietuvos Cross Country Čempionato (toliau LČ) klasės, motociklai bei dalyvių amžius:

Klasė
85 cc
Junior 14+

Motociklai
Iki 85 cm3 dvitakčiai ir iki 150 cm3 keturtakčiai
Iki 144cm3 dvitakčiai arba iki 250 cm3 keturtakčiai

E1

iki 150 cm3 dvitakčiai ir
iki 250 cm3 keturtakčiai
175 cm3 iki 250 cm3 dvitakčiai ir
290 cm3 iki 450 cm3 keturtakčiai
290 cm3 iki 500 cm3 dvitakčiai ir
475 cm3 iki 650 cm3 keturtakčiai
iki 500 cm3 dvitakčiai ir
iki 650 cm3 keturtakčiai
iki 500 cm3 dvitakčiai ir
iki 650 cm3 keturtakčiai
Motociklai turi turėti
tenkinti atitikti LMSF reikalavimus
(registruotas motociklas, gamyklinius ir veikiančius priekinį ir
galinį žibintus, pastatymo kojelę, FIM pažymėtas ir patvirtintas
padangas)
iki 750 cm3 dvitakčiai ir keturtakčiai varikliai, 1 arba 2 cilindrų
ir galine varoma ašimi.
Sportininkai turi turėti ant dešinės rankos sumontuotą avarinį
variklio gesinimo įtaisą. Keturračiams privalomi apsauginiai
kojų lankai.

E2
E3
Senjorai
Enduro

Quad Open

2.2.
Klasė
Mėgėjai
(Hobby)

Dalyvių amžius
nuo 9 iki 15 metų
Nuo 14 metų iki 17
metų
nuo 14 metų
nuo 15 metų
nuo 16 metų
nuo 40 metų
nuo 16 metų

nuo 15 metų

Lietuvos Cross Country Taurės klasės, motociklai bei dalyvių amžius:
Motociklai
Dalyvių amžius
iki 500 cm3 dvitakčiai ir
1) nuo 30 18 metų
iki 650 cm3 keturtakčiai
2) sportininkas neturėjo FIM Europe arba FIM
licencijos arba UEM licencijos
3) sportininkas nėra tapęs Lietuvos ar Baltijos
Čempionato prizininku Cross Country, Enduro
arba Motokroso varžybose. Negalioja jei
tenkinamas šios klasės reikalavimų 5 punktas.
4) Startuoti šioje klasėje leidžiama tik tuo atveju,
jei sportininkas nėra tapęs prizininku šios
klasės galutinėje įskaitoje.
5) Startuoti šioje klasėje leidžiama jei
sportininkas paskutinio sezono Cross Country
Čempionato galutinėje įskaitoje savo klasėje

Pažengusieji
(A18+)

iki 500 cm3 dvitakčiai ir
iki 650 cm3 keturtakčiai

Pradedantieji
(C)

iki 500 cm3 dvitakčiai ir
iki 650 cm3 keturtakčiai

Veteranai

iki 500 cm3 dvitakčiai ir
iki 650 cm3 keturtakčiai
iki 500 cm3 dvitakčiai ir
iki 650 cm3 keturtakčiai
iki
1000 cm3 dvitakčiai
ir
keturtakčiai varikliai, 1 arba 2
cilindrų ir galine varoma ašimi.
Sportininkai turi turėti ant dešinės
rankos
sumontuotą
avarinį
variklio
gesinimo
įtaisą.
Keturračiams
privalomi
apsauginiai kojų lankai.
iki
750 cm3
dvitakčiai
ir
keturtakčiai varikliai, turintys 1
arba 2 cilindrus bei priekinę ir
galinę varomą ašį.
Sportininkai turi turėti ant dešinės
rankos
sumontuotą
avarinį
variklio
gesinimo
įtaisą.
Keturračiams
privalomi
apsauginiai kojų lankai.
iki
1000 cm3 dvitakčiai ir
keturtakčiai varikliai, turintys 1
arba 2 cilindrus bei priekinę ir
galinę varomą ašį.
Sportininkai turi turėti ant dešinės
rankos
sumontuotą
avarinį
variklio
gesinimo
įtaisą.
Keturračiams
privalomi
apsauginiai kojų lankai.
350cm3 iki 750cm3 dvitakčiai
iki 1000cm3 keturtakčiai

Veteranai
60+
Quad
Veteranai

Quad ATV iki
750cm3

Quad ATV virš
750cm3

S/P

pateko į 10% paskutines vietas užėmusiųjų
sportininkų sąrašą.
1) nuo 18 iki 29 metų
2) Sportininkas neturėjo FIM Europe arba FIM
licencijos, nebuvo išduota LMSF licencija,
išskyrus licenciją startuoti pradedančiųjų, C
klasėse, Enduro disciplinose arba
pradedančiųjų klasėje Motokrose.
3) startuoti šioje klasėje leidžiama tik tuo atveju,
jei sportininkas nėra tapęs prizininku šios
klasės galutinėje įskaitoje.
1) nuo 14 metų
2) Startuoti šioje klasėje leidžiama tik tuo atveju,
jei sportininkams niekada nebuvo išduota
LMSF, LAMSF, EMF, FIM Europe arba FIM
licencija , išskyrus vienkartinę LMSF licenciją
startuoti pradedančiųjų ir C klasėse Enduro
disciplinose arba pradedančiųjų klasėje
Motokrose.
3) startuoti šioje klasėje leidžiama tik tuo atveju,
jei sportininkas nėra tapęs Enduro ar
Motokroso disciplinų 1-5 vietos laimėtojas
galutinėje įskaitoje.
nuo 50 metų
nuo 60 metų
Nuo 50 metų

Nuo 16 metų

Nuo 16 metų

Vairuotojas nuo 16 metų, priekabininkas nuo 16
metų

Pastaba: reikalavimas „startuoti šioje klasėje leidžiama tik tuo atveju, jei sportininkas nėra tapęs
prizininku šios klasės galutinėje įskaitoje“ bus taikomas pagal 2018 metų galutinius rezultatus klases
prilyginant skliaustuose nurodytoms klasėms.

2.3.
2.4.

Sportininkų amžius nustatomas pagal jo asmens dokumente nurodytus gimimo metus
LČ ir Taurės Cross Country varžybos yra atviros užsienio sportininkams. Rezultatai fiksuojami
asmeninėje ir komandinėje įskaitoje kiekviename etape ir bendrai po visų etapų.

2.5.

Sportininkai privalo turėti licenciją. Licencijos išdavimo tvarka kiekvienais metais skelbiama atskiru

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Enduro komisijos nutarimu. Informacija patalpinama oficialiame LMSF interneto puslapyje.
Atsiimdamas licenciją, sportininkas savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs su galiojančiais
varžybų nuostatais ir kad jo pateikta asmeninė informacija yra teisinga.
Tais atvejais, kai LMSF Enduro komisija arba varžybų sekretoriatas nustato, kad pateikta
asmeninė informacija yra neteisinga ir neatitinka varžybų nuostatose motociklų klasei keliamų
reikalavimų, sportininko licencija bei rezultatai yra anuliuojami iš karto ir be įspėjimo.
Varžybų rezultatai matuojami elektronine laiko matavimo sistema.
Iš anksto užsiregistravus, LČ ir Taurėje startinis mokestis vienerioms varžyboms vienoje klasėje
yra 35 eur., registruojantis varžybų dieną startinis mokestis yra 45 eur. Pinigai atitenka LČ
etapo varžybų rengėjui. Sportininkas dalyvaujantis tiek motociklų tiek quad klasėse, moka
startinį mokestį už abi klases.
3.STARTO NUMERIAI

3.1.

Starto numeriai turi būti aiškiai matomi ant abiejų motociklo šonų bei priekio:
Klasė
85 cc
Junior 14+
E1,E2,Enduro
Senjorai
Mėgėjai (Hobby)
Pažengusieji
(A18+)
Pradedantieji
(C)
Veteranai
Veteranai 60+
S/P

3.2.

Numeriai
Juodi skaičiai
Juodi skaičiai
Balti skaičiai
Balti skaičiai
Juodi skaičiai
Balti skaičiai

Baltas Žalias

Juodi skaičiai Balti
skaičiai
Balti skaičiai
Balti skaičiai
Juodi skaičiai

Juodas
Juodas
Geltonas

Keturračiai motociklai turi turėti numerių lenteles priekyje bei gale, pritvirtintas prie rėmo:
Klasė
Quad Open
Quad
Veteranai
Quad ATV iki
750 cm3
Quad ATV virš
750 cm3

3.3.
3.4.

Numerio fonas
Baltas
Baltas
Raudonas
Mėlynas
Geltonas
Žalias Oranžinis

Numerio fonas
Geltonas
Baltas

Numeriai
Juodi skaičiai
Juodi skaičiai

Juodas

Balti skaičiai

Žalias

Balti skaičiai

Starto numeriai turi būti mažiausiai 10 cm aukščio.
Numeriai ant sportininkų nugaros turi būti aiškiai matomi., turi būti šviesūs, jei fonas tamsus ir
tamsūs, jei fonas šviesus. Sportininkams su netinkamais numeriais ant nugaros (pvz.:
suformuotas iš lipnios juostos) gali būti neleista startuoti varžybose.
4. TECHNINĖ APŽIŪRA

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Techninės apžiūros vieta privalo būti šalia dalyvių parkingo zonos
Sportininkas arba jo mechanikas turi praeiti techninę apžiūrą kartu su motociklu (keturračiu)
laiku, kuris nurodytas varžybų dienotvarkėje.
Motociklas (keturratis) turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti Cross Country techninius
reikalavimus. Sportininkas yra atsakingas už savo motociklo atitikimą techniniams
reikalavimams varžybų metu.
Techninės komisijos atstovas gali patikrinti bet kurį motociklą (keturratį) arba jo dalis varžybų metu.

Jeigu varžybų maršalas nustato, kad motociklas (keturratis) yra pažeistas ir gali kelti pavojų
kitiems sportininkams, tai tūri būti pranešta techninės komisijos atstovui bei vyriausiajam
varžybų teisėjui. Motociklas turi būti pašalintas iš varžybų.

4.6.
4.7.
4.8.

Jeigu motociklo detalės yra pažeistos ir tai gali sukelti kitų sportininkų pavojų, apie tai turi būti
pranešta nedelsiant. Įspėjimą duoda varžybų vyr.teisėjas mojuodamas juoda vėliava ties
starto/finišo linija ir nurodydamas sportininko starto numerį.
Sportininkas turi dėvėti šalmą, akinius, specialius šiam sportui skirtus moto batus apsaugas ir
pirštines.
Varžybų metu sportininkams rekomenduojama dėvėti kaklo apsaugą.
5. VARŽYBŲ EIGA

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Varžybų dienotvarkė skelbiama atskiruose papildomuose varžybų nuostatuose.
Po registracijos ir techninės motociklo apžiūros sportininkai gali apvažiuoti 1 (vieną)
susipažinimo su trasa (apžvalginį) ratą.
Sportininkams draudžiama išvažiuoti į apžvalginį ratą neužbaigus registracijos arba nepraėjus
motociklo techninės apžiūros.
Starto pozicijos sportininkams, suteikiamos eilės tvarka, išleidžiant iš uždaro parko pagal
motociklų klases, kuriame motociklai turi būti pastatomi po apžvalginio rato ir laikomi iki
varžybų starto pradžios.
Varžybų trukmė pagal klases:
−
−
−

E1, E2, E3, Enduro
Junior14+, Senjorai, Mėgėjai, A18+,Hobby, Quad klasės.
C , Pažengusieji, Pradedantieji, Veteranai, Quad Veteranai , 85cm3,
S/P

120 min.
90 min.
60 min.

6. TRASA IR SAUGUMAS
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

6.16.

Reikalavimai trasai:
• minimalus trasos ilgis (vieno rato) yra 5 km.(Baltijos etapams 6km.), maksimalus - 12 km;
• starto zonos minimalus plotis yra 40 metrų;
• minimalus starto tiesiosios ilgis yra 60 m, maksimalus – 125 m;
• 40% trasos minimalus plotis 3 4 m, likusi trasos dalis minimalus plotis 6m. rekomenduojamas
trasos plotis – 8 m.
Starto linijos visoms motociklų klasėms turi būti pažymėtos, atstumas tarp jų – 15 m.
Iki -20% trasos gali sudaryti dirbtinės kliūtys.
Minimalus trasos įveikimo greitis negali viršyti 50 km/h.
Šalia trasos esančios zonos turi būti aptvertos.
Trasa turi būti atitverta kuoliukų bei juostos pagalba. Enduro trasa turi būti atitinkamai sužymėta.

Jeigu kroso trasoje yra dirbtinės kliūtys, atstumai tarp jų turi būti patikrinti. Atstumai tarp šuolių
turi būti minimaliai 30m., dvigubi ir trigubi šuoliai negalimi.
Norint efektyviai informuoti sportininkus apie trasos būklę, turi būti pakankamai punktų,
kuriuose stovi teisėjai.
Teisėjų vietos (punktai) turi būti saugios ir suteikti gerą trasos matomumą teisėjams.
Teisėjai privalo dėvėti ryškių spalvų raudonas arba geltonas išsiskiriančias liemenes. Liemenės
spalva negali sutapti su teisėjo naudojamos vėliavos spalva.
Laiko matavimo zona turi būti toje pačioje linijoje kaip ir finišo linija, aiškiai pažymėta.
Laiko matavimo zonoje turi būti užtikrintas geriausias įmanomas trasos matomumas.
Laiko matavimo zonoje privalo būti užtikrintas pastovus nenutrūkstamas elektros energijos
tiekimas.
Laiko matavimo zona turi būti aptverta.
Baltijos etapas skiriamas tai trasai ir organizatoriui tenkinant šias sąlygas:
•
Cross Country varžybos toje trasoje vyksta ne pirmą kartą;
•
Ankstesniuose etapuose trasa ir organizacija tenkino visus reikalavimus ir sąlygas
aprašytas nuostatuose ir sutartyje su LMSF;
•
organizuojamo etapo data nesidubliuoja su kitomis Enduro, Cross Country, Enduro sprint,
ar FIM organizuojamomis varžybomis Baltijos šalyse ir Europoje;
•
esant keliems organizatoriams kurie tenkina visas aukščiau aprašytas sąlygas, pirmenybė
teikiama tam organizatoriui, kuris pasiūlo didesnį piniginį įnašą į LMSF Enduro komisijos
biudžetą.
Varžybų metu sportininkų saugumui užtikrinti turi būti laikomasi tokių reikalavimų:
• Žiūrovams draudžiama vaikščioti po trasą

•
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.

Žiūrovai turi būti įspėti, kad motociklas arba keturratis gali tapti nevaldomas dėl techninių
gedimų.
Sportininkas yra atsakingas už savo elgesį
Sportininkai ir žiūrovai privalo laikytis saugumo taisyklių.
Sportininkai ir žiūrovai privalo laikytis tokių reikalavimų gamtai apsaugoti: negalima važiuoti
kitose vietose nei aptverta trasa; miško paklotė turi būti saugoma.
Varžybų metu sportininkams ir žiūrovams yra draudžiama vaikščioti po uždraustas zonas.
Saugumo dėlei, esant force majeure aplinkybėms, varžybų trasa gali būti sutrumpinta arba
pakeista. Dėl tų pačių sąlygų gali būti pakeista varžybų trukmė.
Varžybų organizatorius yra atsakingas už saugumo užtikrinimą bei visų įmanomų saugumo
priemonių pritaikymą.
Varžybų organizatorius yra atsakingas už tvarkos palaikymą varžybų metu bei privalo apie
organizuojamas varžybas pranešti vietinėms institucijoms bei policijai, jei to reikalauja vietos
savivaldos taisyklės.
Kiekvienas varžybas rekomenduojama apdrausti.
Žiūrovai turi būti įspėti apie draudžiamas zonas – varžybų trasa, starto/finišo tiesioji varžybų
metu ir t.t.
Žiūrovai privalo laikytis saugumo reikalavimų.
Visos varžybų trasos turi būti patikrintos ir priimtos pagal trasų priėmimo aktą.
Varžybų trasos tikrinimą atlieka Varžybų Organizatorius ir varžybų Vyr. Teisėjas, kurie pasirašo
trasos priėmimo aktą.
Trasa turi būti priimta 24 valandų laikotarpyje iki varžybų pradžios.
Trasos planas turi būti iškabintas skelbimų lentoje.
7. PRIEŠSTARTINĖ ZONA

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Šalia prieš startinės zonos turi būti aptverta vieta, kurioje visi motociklai pagal klases yra
pastatomi į tam skirtus aptvarus.
Prie įėjimo į prieš startinę zoną turi stovėti varžybų teisėjas ir turi matytis oficialus varžybų
laikas.
Ne vėliau kaip 10 minučių iki pirmo starto motociklai turi būti pastatyti prieš startinėje zonoje
užgesintais varikliais.
Varžybų organizatorius turi pasirūpinti, kad prieš startinėje zonoje būtų gesintuvų.
Į prieš startinę zoną įleidžiami tik sportininkai ir varžybų teisėjai.
8. STARTO PROCEDŪRA

8.1.

Į starto zoną sportininkai įleidžiami tik varžybų teisėjui davus leidimą. Solo važiavime sportininkai
starto zonoje išsirikiuoja į linijas, pagal motociklų klases. Pimoje eilėje – E1, E2, Enduro, E3, Senjorai,
Junior14+ už jų nugaros 85cm, antroje – Mėgėjai, Pažengusieji, Pradedantieji Hobby, C, A18+,
Veteranai. Quad, ATV ir S/P važiavime sportininkai starto zonoje išsirikiuoja į linijas, pagal motociklų
klases. Pirmoje eilėje – Quad Open, antroje – Quad ATV, Quad Veteranai ir S/P.

8.2.

Jeigu sportininkas nesugeba startuoti, varžybų teisėjas sprendžia ar leisti sportininkui startuoti.
Jeigu yra duodamas leidimas, sportininkas gali startuoti tik su paskutine starto linija.
Sportininkams leidžiama paruošti motociklą tik uždarame parke arba kuro užpylimo zonoje.
Jokių kitokių įrankių ar įrengimų naudoti starto zonoje negalima.
Startuojama užgesintais varikliais. Laiko intervalai tarp startuojančių klasių nuo savo starto linijų
– 20 sekundžių Jeigu sportininkas išstartuoja per anksti, sportininkas gauna nuobaudą –
sustabdomas 3 minutėms trijų ratų intervale. Naudojami ženklai – juoda vėliava bei sportininko
startinis numeris.
Jeigu sportininkas, neišstartuoja po šūvio, vėl startuoti jis gali tik leidus varžybų teisėjui.
Startuoti sportininkas gali 5 minučių bėgyje po paskutinio starto šūvio. Prieš startuodamas
sportininkas privalo sustoti ties starto linija.
Starto zonoje varikliai gali būti šildomi likus 5 min. iki starto, bet ne ilgiau nei teisėjų raudonos
vėliavos signalas ir pakeltos lentelės su užrašu „1“
Teisėjų vėliavos (lentelės) ir jų reikšmės:

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

Vėliava (lentelė)
Lentelė su užrašu „2“
Raudona vėliava
Lentelė su užrašu „1“

Reikšmė
Iki starto liko 2 minutės
Visi sportininkai privalo sustoti. Starto procedūroje - gesinami
varikliai.
Iki starto liko 1 minutė, visi sportininkai privalo užgesinti motociklų
variklius.

Lentelė su užrašu “15”

15 sekundžių iki starto. Starto šūvis nuaidės sekoje 15
sekundžių.
Žalia vėliava
Naudojama starto procedūrai.
Raudona vėliava (mojuojama)
Nedelsiant privaloma sustoti laikantis saugumo.
Juoda vėliava + sportininko numeris Sportininko numeris nurodomas ant lentelės. Sportininkas privalo
nedelsdamas sustoti.
Geltona vėliava (mojuojama)
Atsargiai. Šuoliai arba lenkimai yra draudžiami
Mėlyna vėliava (mojuojama)
Įspėjimas apie ratu lenkiantį sportininką.
Įspėjimas + sportininko numeris
Įspėjimas. Pavojų keliančios techninės problemos.
Languota juodai balta vėliava
Varžybų finišas.
8.8.

Varžybų laikrodis privalo būti sportininkams matomoje trasos vietoje.
9. KURO UŽPYLIMO ZONA

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Kuro užpylimo zona turi būti įrengta prieš finišo liniją, trasos šone.
Kuro užpylimo zona turi aiškiai matytis iš trasos ir negali būti įrengta trasos posūkiuose ar kitose
sportininkų saugumui pavojų keliančiose vietose.
Gali būti tik vienas įvažiavimas bei išvažiavimas iš kuro užpylimo zonos.
Draudžiama kirsti kuro užpylimo zoną nesustojus ir neužgesinus variklio
Įvažiavimas ir išvažiavimas iš kuro užpylimo zonos yra kontroliuojamas varžybų teisėjo.
Pildyti kurą galima tik užgesinus motociklo variklį.
Kuro užpylimo arba remonto darbų metu po motociklu turi būti patiestas kilimas ar kitokia
tinkama danga apsaugoti gamtą nuo galimų skysčių išsiliejimo.
Varžybų metu sportininką gali aptarnauti tik vienas mechanikas arba klubo atstovas.
Organizatorius pasirūpina gesintuvais kuro užpylimo zonoje.
10. PAGALBA IŠ ŠALIES BEI TRASOS KIRTIMAS

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Pagalba iš šalies leidžiama tik kuro užpylimo zonoje, išskyrus saugumo atvejus.
Motociklo remontas yra leidžiamas tik kuro užpylimo zonoje.
Sportininkai gali gauti instrumentus arba detales motociklui iš mechanikų varžybų metu dėl
techninių problemų, tai gali būti daroma tik kuro užpylimo zonoje.
Draudžiama važiuoti į priešingą trasos pusę.
Draudžiamą kirsti trasą. Išvažiavus iš trasos ribų, sportininkas privalo grįžti į tą pačią trasos
vietą, kurioje iš jos išvažiavo.
Sportininkas varžybų metu, grįžęs į parkingą nebegali tęsti varžybų.
11. VARŽYBŲ STABDYMAS

11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

Vyriausiasis varžybų teisėjas gali sustabdyti varžybas pilnai arba dalinai dėl saugumo arba force
majeure aplinkybių.
Jeigu varžybos sustabdomos sportininkams neįveikus 30% distancijos, startas turi būti
pakartotas.
Jeigu varžybos sustabdomos sportininkams jau įveikus 50% distancijos, varžybos įskaitomos
kaip įvykusios. Sportininkai iškovoja tokias pozicijas, kokias užima tuo metu, kai yra
sustabdomos varžybos. Sportininkai, nepaklusę varžybų sustabdymui ir įveikę dar bent vieną
varžybų ratą gali būti nubausti.
Atsiradus nenumatytiems atvejams varžybų Vyr. Teisėjo sprendimu, gali būti skelbiamas
susirinkimas su sportininkais arba sportininkų atstovais
12. VARŽYBŲ VERTINIMAS

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

Sportininkų klasifikacija nustatoma pagal finišo linijos kirtimą, po finišo vėliavos parodymo jeigu
sportininkas finišuoja laiku. Finišo vėliava parodoma po laiko normos, numatytos 5.5 punkte.
Finišas sportininkui duodamas, jei pasibaigus laikui, pagal 5.5 punktą, jis trasą įveikia ne lėčiau
kaip LČ atskiros klasės įskaitos lyderio geriausio įveikto rato dvigubo laiko.
Finišo linijos kirtimas mojuojant finišo vėliavai yra apibrėžtas kaip sportininko finišas.
Taškai skiriami tiems sportininkams, kurie įveikė 50 % ir daugiau lyderio distancijos toje klasėje.
Taškus gauna pirmiausiai finišą pasiekę sportininkai, o po jų klasifikuojami tie sportininkai, kurie
nebaigė varžybų (net ir tuo atveju, jei jie įveikė daugiau distancijos).
Taškai skiriami remiantis šia lentele:

Vieta
Taškai
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

1
20

2
17

3
15

4
13

5
11

6
10

7
9

8
8

9
7

10
6

11
5

12
4

13
3

14
2

15
1

LČ bei Taurės galutinę įskaitą sudaro visų varžybose iškovotų taškų suma.
Tuo atveju, kai keli sportininkai surenka tokį patį taškų skaičių, aukščiau klasifikuojamas tas
sportininkas, kuris iškovojo aukštesnes vietas varžybose. Jeigu ir tai lemia sportininkų lygybę,
aukštesnę vietą užima tas sportininkas, kurio rezultatas paskutinėse varžybose buvo geresnis.
Įskaita ir pelnyti taškai yra susumuojami teisėjų komandos kiekvienam etapui, įskaitant suminius
taškus visų iki tol vykusių etapų.
LČ ir Taurės (vykdomų Lietuvoje) rezultatai bei ataskaitos turi būti užpildyti lietuvių kalba ir po
varžybų pristatyti į LMSF sekretoriatą: varžybų rezultatai elektroniniu formatu turi būti perduoti
ne vėliau kaip per 48 valandas, o segtuvas su varžybų rezultatais ne vėliau kaip per 5 d.d.
Rezultatai taip pat turi būti pateikti elektroniniame excel formate, kurį galima keisti ir koreguoti.
13. KOMANDINĖ ĮSKAITA BEI KOMANDŲ ČEMPIONATAS

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.
13.6.

Lietuvos Komandiniame čempionate dalyvauja:
Motociklų klasė

Komandos dalyvių skaičius

85cm3
Junior 14+
E1
E2
E3
Enduro
Senjorai
Quad Open
Mėgėjai
Pažengusieji
Pradedantieji
Veteranai
Veteranai 60+
Quad Veteranai
Quad
ATV
iki
750cm3
Quad
ATV
virš
750cm3
S/P

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje
daugiau 1 sportininko klasėje

Taškų
koeficientas
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5 0,75
0,5 0,75
0,35 0,5
0,35 0,5
0,35
0,35
0,5

Ne daugiau 1 sportininko klasėje

0,5 0,75

Ne daugiau 1 ekipažo klasėje

0,35

Komandą sudaro sportininkai iš 13.1 punkte numatytų klasių.
Klubas, iš komandinėje paraiškoje registruotų sportininkų, kiekviename etape gali formuoti
komandą, kurią sudaro nuo 4 iki 5 sportininkų, varžybų sekretoriate užpildant komandines
paraiškas tam etapui. Komandų pavadinimai visų etapų metų neturi skirtis. (Pvz.jai viename
etape buvo suformuota viena komanda “ENDURO”, o kitame etape formuojant dvi ar daugiau
komandų turėtų būti: “ENDURO” po to seka “ENDURO 1”, “ENDURO 2”,ir t.t.) Sportininkai gali
startuoti tik už tą komandą, kurioje jie buvo registruoti pirmoms varžyboms. Komanda turi būti
sumokėjusi registracijos mokestį.
Komandiniame čempionate rezultatai skaičiuojami iš geriausiai pasirodžiusių 3 4 komandos
sportininkų, pagal 13.1 punkto lentelę, padauginus sportininko pelnytus taškus iš atitinkamo
koeficiento. Galutinis taškų skaičiavimas komandiniame čempionate vyksta remiantis 12.6
punktu.
Komandinėje įskaitoje, sportininkas gali startuoti už komandą tik vienoje motociklų klasėje,
kurioje jis buvo registruotas pirmoms varžyboms.
Esant taškų lygybei tarp kelių komandų, aukščiau klasifikuojama ta komanda, kuri iškovojo
aukštesnes vietas etapuose. Jeigu lygybė vis dar išlieka, aukščiau klasifikuojama ta komanda,
kurios rezultatas buvo geresnis paskutiniame etape. Jeigu ir tai lemia taškų lygybę, etape tarp

13.7.

kelių komandų, aukščiau klasifikuojama ta komanda, kurios sportininkas iškovojo aukštesnę
vietą bendroje įskaitoje, solo motociklų klasėje.
Komandų registracijos tvarka kiekvienais metais skelbiama atskiru Enduro komisijos nutarimu.

Informacija patalpinama oficialiame LMSF interneto puslapyje.
14. APDOVANOJIMAI

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.

Sportininkai ir komandos, užėmusios pirmąsias vietas LČ bendroje įskaitoje, tampa Lietuvos
Cross Country čempionais, o Taurės dalyviai laimėtojais.
Sportininkai, užėmę 1-3 vietas LČ galutinėje įskaitoje yra apdovanojami LMSF medaliais ir
sertifikatais. 1-3 vietų Cross Country Taurės laimėtojai yra apdovanojami taurėmis ir
diplomais.
Jei atskiroje čempionato klasėje per visą sezoną dalyvavo mažiau nei 5 sportininkai,
sportininkas užėmęs pirmą vietą tos klasės galutinėje įskaitoje tampa nugalėtoju ir
apdovanojamas taure ir diplomu. 85cc ir Junior 14+ ne mažiau nei trys sportininkai.
Sportininkas nebaigęs 60% visų varžybų etapų nėra apdovanojamas už galutinę įskaitą.
Etapo prizininkai LČ klasėse yra apdovanojami taurėmis, Taurės dalyviai arba medaliais. LČ
klasės apdovanojimai turi būti didesni ir/arba vertesni nei Taurės klasių.
Etapo varžybose yra apdovanojamas bendrosios įskaitos 1 vietos laimėtojas, važiuojantis 2
valandas.
Organizatorius gali įsteigti papildomus prizus.
Etapo metu visi varžybų prizininkai privalo sulaukti apdovanojimų, nedalyvaujant
apdovanojimo ceremonijoje sportininkui arba jo atstovaujamam klubui yra taikoma 50 eur
bauda. Sportininkas dėl objektyvių priežasčių negalintis dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje,
privalo apie tai pranešti varžybų organizatoriui.
15. PROTESTAI

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

Protestai yra pateikiami varžybų sekretoriatui rašytine forma ir kartu su 70 eur depozitu.
Protestai dėl varžybų rezultatų turi būti pateikti ne vėliau kaip 20 minučių po oficialaus rezultatų
paskelbimo.
Protestai dėl varžybų taisyklių nesilaikymo turi būti pateikti ne vėliau kaip 10 minučių po klasės,
kurią tai liečia, finišo pateikiant nuorodą į nuostatų ar taisyklių punktą, kurio buvo nesilaikoma.
Jeigu protestas yra patenkinamas, piniginis depozitas yra grąžinamas. Kitu atveju pinigai patenka į
LMSF Enduro komisijos kasą.
Jeigu protestui nagrinėti reikia ardyti motociklo variklį, papildomi 150 eur turi būti sumokėti kaip
depozitas, jeigu tai yra dvitaktis variklis, arba 300 eur – jeigu tai keturtaktis variklis.
Jeigu protestas patenkinamas – piniginis depozitas yra grąžinamas. Kitu atveju pinigai yra
atiduodami mechanikui, kuris ardė variklį.
16. GREITOJI PAGALBA

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

Varžybų metu turi budėti bent 1 greitosios pagalbos automobilis.
Varžybos gali vykti tuo atveju, jeigu bent vienas greitosios pagalbos automobilis yra trasoje.
Prieš varžybas varžybų organizatorius ir vyriausiasis gydytojas patvirtina greitosios pagalbos
automobilių privažiavimo ir išvažiavimo iš trasos kelius.
Sportininkui susitraumavus, gydytojas nusprendžia ar gali sportininkas tęsti varžybas ir apie
tai turi pranešti varžybų sekretoriatui.
17. DALYVIŲ KEMPINGAS

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.

Kempingas turi būti netoli starto/finišo linijos ir kuro užpylimo zonos.
Kempinge privalo būti tualetai ir šiukšlių dėžės.
Informacinė lenta turi būti aiškiai matoma dalyviams ir žiūrovams.
Kempinge maksimalus leistinas važiavimo greitis motociklu 10km/h.
Važiuojant kempinge sportininkai privalo dėvėti šalmą.
Organizatoriai turi pasirūpinti gesintuvais kempinge.
18. BAUDOS

18.1.
18.2.

Žodinis įspėjimas už mažus pažeidimus.
Pridedamas laikas (10-30 sek) arba pašalinimas iš varžybų. Taikoma, kai pažeisdamas
taisykles sportininkas įgijo pranašumą prieš kitus sportininkus.

18.3.

Piniginė bauda (10-70 eur). Taikoma, jeigu buvo pažeistos taisyklės, tačiau nebuvo įgytas
pranašumas prieš kitus varžovus ir netaikoma pridedamo laiko nuobauda. Piniginė bauda taip
pat gali būti taikoma, jeigu taisyklėms nusižengia sportininko komanda.
Jeigu sportininkas nepaklūsta nuobaudai, jis yra pašalinamas iš varžybų. Apie incidentą turi
būti pranešta LMSF Enduro komisijai.
Sportininkams, kurie vartoja necenzūrinius žodžius gali būti taikoma bauda iki 50 eur ir
pašalinimas iš varžybų.

18.4.
18.5.
18.6.
18.7.

Draudžiama rūkyti prieš startinėje, starto/finišo, kuro užpylimo bei techninės apžiūros zonose.

Draudžiamose zonose rūkantys asmenys yra įspėjami žodžiu, pasikartojus incidentui jiems
taikoma 20 eur bauda.
Bauda turi būti sumokėta sekretoriatui. Jeigu bauda nėra sumokama, sportininkui neleidžiama
dalyvauti varžybose.

18.8.

19. OFICIALŪS ASMENYS
19.1.
•
•
•
•
•
19.2.

Varžybų komisija:
Varžybų komisaras;
Vyriausiasis teisėjas;
Techninės apžiūros atstovas;
Sekretoriato vyr. sekretorė;
LMSF Enduro komisijos atstovas
Varžybų teisėjai turi būti licencijuoti LMSF, FIM arba FIM Europe licencijomis. Trasos teisėjai
(Maršalai) turi būti išklausę vyr. teisėjo instruktažą, susipažinę su varžybų taisyklėmis, varžybų
nuostatais ir pasirašę Trasos teisėjų (Maršalų) instruktažo dokumente.

