Kartingo biatlono komandinės įskaitos varžybų taisyklės
2016 m. lapkričio 24 d.
1. Bendrosios taisyklės
1.1. Varžybas organizuoja Plytinės kartodromas ir Subaru klubas.
1.2. Visi varžybų dalyviai privalo laikytis šių taisyklių, taip pat VŠĮ „Auto sporto klubas JJ Racing“ bei VŠĮ
„Plytinės kartodromas“ taisyklių.
1.3. Dalyvauti varžybose gali asmenys ne jaunesni kaip 16 m., kurie susipažino su kartodromo taisyklėmis ir
užpildė lankytojo kortelę.

2. Registracija
2.1. Dalyvio startinis mokestis:
- Komandinė įskaita 80 EUR. Komandą sudaro du dalyviai.
2.2. Dalyvių registraciją komandiniai įskaitai vyksta iki 2016 m. lapkričio 23 d. 18 val. Varžybų dieną dalyviai
privalo atvykti ne vėliau kaip likus 30 min. iki varžybų brifingo.

3.Varžybų eiga
3.1. Prieš varžybas vyks visų dalyvių apmokymai naudotis šaunamaisiais ginklais bei už papildomą mokestį bus
vykdomos laisvosios treniruotės. Varžybų trukmė – 60 min. Finišo vėliava varžybose bus rodoma tuomet,
kai pirmoje pozicijoje važiuojantis kartas pirmą kartą kirs finišo liniją nuo starto praėjus 60 min.
3.2. Komandų skaičius ribotas. Daugiausia gali dalyvauti 8 komandos.
3.3. Starto pozicijos bei kartai atrenkami burtų keliu. Varžybų metu sugedus kartui jis keičiamas į kitą, stovintį
pasikeitimo zonoje.
3.4. Per 60 min. truksiančias varžybas komandos dalyviai privalės atlikti tris pasikeitimus su šaudymo procedūra
(t.y. kiekvienas dalyvis privalo aplankyti šaudymo zoną ir pataikyti į 5 taikinius). Pasiketimų laikai: 8 - 16
min., 24 - 32 min. ir 40 – 48 min. Pasikeitimai vyks iš karto po šaudymo procedūros.
Komandos narys, kuris pradeda varžybas pirmu numeriu šaudys du kart, o antrasis komandos narys šaudys
vieną kartą. Už kiekvieną nepataikytą taikinį skiriama 2 sek. bauda. Neįvykdžius šio reikalavimo dalyvis
diskvalifikuojamas.
3.5. Už nesportišką elgesį dalyviai bus baudžiami. Už pirmąją baudą dalyviai gaus įspėjimą, o už antrają
baudą nuo bendro rezultato bus minusuojamas vienas ratas.
3.6. Trasos konfiguraciją ir eismą varžybų metu, priklausomai nuo oro sąlygų, nustato organizatorius.
3.7. Varžybų nugalėtojai apdovanojami I, II, III vietos taurėmis bei rėmėjų įsteigtais prizais.

4. Komandinės įskaitos varžybų tvarkaraštis
18:00 - 19:00 laisvos treniruotės
19:00 - 19:30 šaudymo mokymai
19:30 - 19:45 brifingas, burtų traukimas
19:45 lenktynės

5. Atsakomybė
5.1. Už VŠĮ “Auto sporto klubas JJ Racing“ ir/ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl šių taisyklių nesilaikymo ar
pažeidimo, atsako šių taisyklių nesilaikęs ar jas pažeidęs asmuo.
5.2. VŠĮ “ Auto sporto klubas JJ Racing“ ” neatsako už pramoginių kartų vairuotojų ar kitų asmenų patirtą žalą,
jei žala atsirado ne dėl VŠĮ “ Auto sporto klubas JJ Racing“ ” kaltės.

6. Autorinės teisės
Šios Taisyklės (jų tekstas) yra Organizatorių nuosavybė.
Bet kokie veiksmai, pažeidžiantys autoriaus teises (adaptavimas, kopijavimas, platinimas ir t.t.) be
organizatorių žinios yra draudžiami bei šie veiksmai gali užtraukti administracinę atsakomybę.

