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ENDURO RALLY „PABRADĖ 2019“ 

PAPILDOMI NUOSTATAI 

2019 m. spalio 5 d. 

 
1. SUSIRINKIMO VIETA (DALYVIŲ APTVARAS, PARKINGAS) 

 Vieta: lenktynininkų aptvaras (aikštė šalia taktinio miestelio „Mūšis mieste“, Pabradės poligonas) 

 Laikas: nuo 7:30 val. 

 https://goo.gl/maps/3osSTm4Susj  
 

2. PAPILDOMA REGISTRACIJA  

 Vieta: teisėjų palapinė  

(taktinio miestelio „Mūšis mieste“ aikštėje) 

 Laikas: 7:30-9:30 val. 

 Registracijos metu dalyviai turi: 

o pasirašyti dokumentus; 

o atsiimti ralio lipdukus bei GPS imtuvus; 

o sužinoti starto numerius bei laikus. 

 
3. TECHNINĖS KOMISIJOS PRAĖJIMO TVARKA 

 Vieta: taktinio miestelio aikštė, aptverta zona šalia uždaros parkavimo zonos (stebėti nuorodas). 

 Laikas: 8:30-11:00 val. (ne vėliau kaip 30 min likus iki komandos numatyto starto laiko). 

 Pasiruošimas techninei komisijai:  

o Apklijuoti techniką ralio lipdukais (vienas ant šalmo galinės pusės; antras ant motociklo priekio; 

trečias ant motociklo kairio šono) t.y. kad sėdintis ant motociklo dalyvis arba motociklo dalis 

negalėtų jo uždengti. 

o Užfiksuoti fotoaparatu kontrolinę nuotrauką su savo komandos startiniu numeriu. 

o Turėti su savimi pilną starto paketą.  

o ATV papildomai privalo turėti: 

 Stropą (turintiems gervę); 

 Gesintuvą (rekomendacija); 

o Kiti pagrindiniame enduro ralio reglamente nurodyti punktai. 

 
4. MOTOCIKLŲ PASTATYMAS UŽDAROJE PARKAVIMO ZONOJE 

 Vieta: taktinio miestelio aikštė, praėjus techninę komisiją judėti į uždarą parkavimo zoną (stebėti 

nuorodas). 

 Laikas: 8:30-11:00 val. 

 Sustatyti techniką aptvertoje zonoje, atsižvelgus į starto laiką (pradeda SOFT, HARD, ATV 

SPORT, SSV, ATV UTILITY, TOURIST). 

 Uždaroje parkavimo zonoje draudžiama užvesti variklį. Motociklas prie starto turi būti įvarytas su 

užgesintu varikliu (netaikoma keturračiams). 
 

5. INSTRUKTAŽAS 

 Vieta: taktinio miestelio aikštė, prie scenos 

 Laikas: 9:45-9:55 val. 

 

 
6. STARTAS 

 Vieta: taktinio miestelio aikštė, išvažiavimas iš uždaros parkavimo zonos (stebėti nuorodas). 

 Laikas: nuo 10:00 val. startuojama kas 30 – 60 sek., pirmoji startuoja SOFT Enduro klasė. 

https://goo.gl/maps/3osSTm4Susj
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 Motociklas prie ralio starto linijos turi būti nustumtas (netaikoma keturračiams).  

 Dalyvis, pavėlavęs į startą daugiau nei viena minute, yra nukeliamas į savo klasės starto laikų galą. 

 Startavus pradedama skaičiuoti laiko norma. Laiko norma HARD, HARD Hobby, ATV 

UTILITY – 7 val., kitoms (SOFT, ATV Sport, SSV) – 6 val. 
 Startavus važiuojama pagal maršrutą paimti 1 punktą ir tuomet į SR1 (tvenkiniai). 

 
7. SR1 (SPECIALI–4 KM UŽDARA ENDURO TRASA) 

 Vieta: miškas įtraukiant Meškerinės tvenkinių ruožą. 

 TOURIST klasė šiame SR turi galimybę startuoti. Privaloma praleisti važiuojančius įskaitoje. 

 Laikas:  

O pradžia nuo 10:10 val. kas 30-60 sek. 

O startų uždarymas 13:00 val. 

O Vyr. Teisėjo sprendimu SR1 atidarymo bei uždarymo laikai gali būti koreguojami. 

 Startuojama užvestu varikliu. 

 Pravažiuojamas tik vienas SR ratas. 

 Susipažinimo su SR trasa nebus. 

 Finišas fiksuojamas sustabdžius motociklą pažymėtoje finišo linijoje. Sustojus finišo linija turi būti 

tarp motociklo ašių. 

 Nepravažiavus SR, bus užskaitytas prasčiausias SR įveikimo laikas, kuris bus užfiksuotas tarp 

komandų, kurios pravažiavo SR įveikiant visas kliūtis, plius 1200 sek. bauda ir komanda 

klasifikuojama atskirame sąraše, žemiau visų likusių komandų, kurios įveikė SR.   

 Esant nenumatytoms aplinkybėms, Vyr. Teisėjo sprendimu SR trasa gali būti koreguojama. 

 
8. SR2 (SPECIALI – 5,5 KM GREITUMINĖ RALLY TRASA) 

 Vieta: Pabradės poligonas (smėlynas N55.05819° E25.84148°). 

 TOURIST klasė šiame SR turi galimybę startuoti. Privaloma praleisti važiuojančius įskaitoje. 

 Laikas:  

O pradžia nuo 10:20 val. kas 30-60 sek. pagal atvykimo į SR eiliškumą. 

O startų uždarymas 13:30 val. 

O Vyr. Teisėjo sprendimu SR2 atidarymo bei uždarymo laikai gali būti koreguojami. 

 Startuojama užvestu varikliu. 

 Pravažiuojamas tik vienas SR ratas. 

 Susipažinimo su SR trasa nebus. 

 SR2 finišas fiksuojamas sustabdžius motociklą pažymėtoje finišo linijoje. Sustojus finišo linija turi 

būti tarp motociklo ašių.  

 Nepravažiavus SR, bus užskaitytas prasčiausias SR įveikimo laikas, kuris bus užfiksuotas tarp 

komandų, kurios pravažiavo SR įveikiant visas kliūtis, plius 1200 sek. bauda ir komanda 

klasifikuojama atskirame sąraše, žemiau visų likusių komandų, kurios įveikė SR. 

 Vyr. Teisėjo sprendimu SR2 starto atidarymas bei uždarymas gali būti koreguojamas. 

 Esant nenumatytoms aplinkybėms, Vyr. Teisėjo sprendimu SR trasa gali būti koreguojama. 
 

9. PRIVALOMAS MARŠRUTAS (APIE 100-110 KM KVARTALINĖMIS BEI BENDROJO NAUDOJIMO KELIAIS, 

LAIKANTIS KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ) 

 Užfiksavus SR2 finišo laiką, toliau tęsiamos varžybos orientacinėje dalyje. 

 Važiuojant privalomu maršrutu, atvaizduotu GPS-e, dalyviai turi surinkti (griežtai draudžiama 

judėti priešinga kryptimi), t.y. užfiksuoti fotoaparatu pagal eiliškumą KP punktus (rekomenduojame 

turėti „špargalkę“. Nuotraukoje turi aiškiai matytis KP numeris (navigacijoje užvadintas PB 1, PB 

2, ...), bent vienas komandos nario šalmas su komandos numeriu. Jeigu punkto numeryje yra 

papildomas XY (pvz.: PB 7 XY), kuris yra skirtas ATV UTILITY ir HARD klasėms, būtinai turi 

matytis ir motociklas arba keturratis. 

 Privalomoje maršruto dalyje taip pat yra ekstra punktai: 
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 ATV UTILITY - vienas ekstra KP punktas, pažymėtas PB X ekstra, kuris galioja tik ATV 

UTILITY klasei. Komandos, pasirinkusios paimti šį tašką, turi galimybę gauti bonusinių taškų 

(30 sek.) ir taip pagerinti ralio spec. ruožų rezultatą. Šiame KP punkte (PB X) turi matytis bent 

vienas nario šalmas su komandos numeriu bei su savo keturračiu. Jei komanda nusprendžia 

neimti bonusinio punkto, tęsia toliau apvažiuodama punktą šalimais esančiu keliuku. Šis 

punktas nėra privalomas. 

 HARD enduro ir HARD enduro HOBBY - du ekstra KP punktai, pažymėtas PB Y ir PB Z, 

kuris galioja tik abejoms HARD klasėms. Komandos pasirinkusios paimti šį tašką turi 

galimybę gauti bonusinių taškų (30 sek.) ir taip pagerinti ralio spec. ruožų rezultatą. Šiame KP 

punkte (PB Y ir PB Z) turi matytis bent vienas nario šalmas su komandos numeriu bei 

motociklas. Jei komanda nusprendžia neimti bonusinio punkto, tęsia toliau apvažiuodama 

punktą šalimais esančiu keliuku. Šis punktas nėra privalomas. 

 KP punktai pažymėti ant medžių fluorescencine geltona spalva 

 Orientacinėje dalyje yra 3 maršrutai (apie 100 km): HARD, UTILITY ir SOFT MARŠRUTAS. 

Pastarasis yra skirtas SOFT ENDURO, ATV SPORT, SSV  BEI TOURIST klasių dalyviams. 

 Įveikus privalomą orientacinį maršrutą dalyviai, pasipildę kuro atsargas dalyvių parkinge, saugiai 

turi judėti link SR3. 

 Dieną iki varžybų bus atsiųsta el.paštu kontrolinių punktų lentelė („špargalkė“). 

 
10. KURO ZONA 

 HARD Enduro ir 

ATV SPORT 
klasėms yra 

numatytas PitStopas 

kuro atsargoms 

pasipildyti įveikus 

~40% maršruto. 

Kuro talpas priduoti 

praeinant techninę 

komisiją prieš 

startus. Ant talpos 

privalo būti 

užrašytas komandos 

pavadinimas. 

 
11. SR3 (SPECIALI – 4 KM 

UŽDARA ENDURO TRASA)  

 Vieta: miškas įtraukiant Meškerinės tvenkinių ruožą. 

 TOURIST klasė šiame SR nestartuoja. 

 Laikas:  

O pradžia nuo 15:00 val. kas 30-60 sek. pagal atvykimo į SR eiliškumą; 

O startų uždarymas 18:15 val.; 

O Vyr. Teisėjo sprendimu SR3 atidarymo bei uždarymo laikai gali būti koreguojami. 

 Visa kita starto tvarka ta pati. 

 
12. SR4 (SPECIALI – 5,5 KM GREITUMINĖ RALLY TRASA) 

 Vieta: Pabradės poligonas (smėlynas N55.05819° E25.84148°). 

 TOURIST klasė šiame SR nestartuoja. 

 Laikas:  

O pradžia nuo 15:10 val. kas 30-60 sek pagal atvykimo į SR eiliškumą; 

O startų uždarymas 18:30 val.; 
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O Vyr. Teisėjo sprendimu SR4 atidarymo bei uždarymo laikai gali būti koreguojami. 

 Visa kita starto tvarka ta pati. 

 SR4 finišas sutampa su RALLY finišu (užfiksuojama laiko normos pabaiga). 

 VARŽYBŲ PABAIGA 19:00 val. Vyr. Teisėjo sprendimu šis laikas gali būti koreguojamas. 

 Pasiekus finišą stabdomas laiko normos skaičiavimas. 

 Finišo liniją turi kirsti abu dalyviai bei jų motociklai. 

 Teisėjams į teisėjų palapinę pristatomi fotoaparatai bei navigacija. 

 Po varžybų enduro ralio maršrutas iš navigacijos bus pašalintas. Nepridavus navigacijos, 

nepašalinus maršruto dalyviai bus diskvalifikuoti. 

 
13. ENDURO RALIO REZULTATŲ PASKELBIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 Vieta: teisėjų palapinė (Taktinio miestelio aikštė). 

 Laikas: 20:00 val. (preliminarūs 15-20 min anksčiau). 

 Detalių rezultatų paskelbimas www.endurolithuania.com ne vėliau kaip 5 darbo dienos po varžybų. 

 Papildomi iškilmingi enduro ralio nugalėtojų apdovanojimai įvyks kartu su Lietuvos Motociklų 

Sporto Federacijos apdovanojimų ceremonija preliminariai gruodžio mėnesį. Daugiau informacijos: 

www.lmsf.lt 

 
14. ORGANIZACINIS KOMITETAS 

 Renginio organizatorius, vyr. teisėjas - Paulius Albertavičius (8 616 21788); 

 Gen. Sekretorė – Sandra Kanapienytė (8 601 86653); 

 Techninės komisijos teisėjas – Remigijus Gančierius; 

 Organizatorių apranga su oranžinėmis ryškiomis liemenėmis. 

 
15. PAPILDOMA INFORMACIJA TOURIST KLASEI 

Enduro ralio varžybose išskirta penktoji neįskaitinė - TOURIST klasė. Šioje klasėje gali dalyvauti 

lenktynininkai, sudarę komandą iš neriboto skaičiaus narių, važiuojančių bet kurios klasės motociklais. 

Komanda gali būti mišri, t.y. joje gali važiuoti skirtingų klasių motociklai. 

TOURIST klasės dalyviai važiuos SOFT maršrutu bei turės galimybę išmėginti du SR: SR1 

(Miškas įtraukiant Meškerinės tvenkinių ruožą) ir SR2 (smėlynai, 5,5 km). Jai galioja tos pačios 

saugumo sąlygos. Ši klasė yra neįskaitinė, t.y. joje važiuojantys lenktynininkai nedalyvauja bendrojoje 

įskaitoje bei nepretenduoja į pagrindinius apdovanojamus. TOURIST klasės dalyviams, sėkmingai 

įveikus enduro ralio orientacinį maršrutą bei pademonstravus teisėjams visus fotoaparatu užfiksuotus 

KP bei atidavus išvalyti navigaciją, bus įteikti sėkmingo sudalyvavimo diplomai (teisėjų namelis). 

 
16. NAUDINGA ŽINOTI 

 Apšildanti muzika visą dieną, nuotraukų pristatymas per projektorių 19:00 val. 

 Bus 2 maitintojai su karštais patiekalais (nuo burgerių iki troškinių) bei KAVOS automobilis 

 Renginys žiūrovams nemokamas. 

 Dieną prieš varžybas žiūrovai galės parsisiųsti sunkiai įveikiamų kontrolinių punktų žemėlapį iš 

oficialios varžybų svetainės: www.endurolithuania.com 

 Klubai, turintys savo vėliavas, kviečiami iškilmingai jas iškabinti šalia scenos (teisėjų palapinė). 

 Žiūrovams griežtai draudžiamas nelegalus važiavimas varžyboms numatytu maršrutu bei 

spec.ruožais. Tarpinėse stotelėse eismą prižiūrės teisėjai. 
 

Varžybų rengėjo kontaktai 

VŠĮ „Enduro Lithuania“ Paulius Albertavičius 

El. paštas: paulius@endurolithuania.com 

Mob.tel.: +370 616 21788 

http://www.endurolithuania.com/
http://www.lmsf.lt/
http://www.endurolithuania.com/
mailto:paulius@endurolithuania.com

